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Høring: Forslag til forskriftsendring – krav om lokalpolitisk behandling av 

kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten 

 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om 
kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. 
 
Forslaget innebærer et krav om politisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av 
kommunens helse- og omsorgstjenester samt noen tekniske- og begrepsendringer. 
 
Norges Handikapforbund – NHF støtter forslaget om å kreve en politisk behandling av 
kvalitetskravene i forskriften.  
 
For personer med funksjonsnedsettelser og behov for personlig og praktisk bistand har de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene avgjørende betydning for deres muligheter til 
selvbestemmelse og deltakelse i samfunnslivet. Dersom disse tjenestene ikke oppfyller 
minstekravene til kvalitet og omfang, kan det få store konsekvenser for de personene det 
angår. Et dårlig tjenestetilbud kan føre til et liv i umyndiggjøring, sosial isolasjon og 
hindringer for deltakelse i samfunnslivet med for eks jobb, utdanning eller andre aktiviteter.   
 
NHFs erfaring er at forskriften er lite kjent blant politikerne. Et krav om politisk behandling 
av kvalitetskravene kan bidra til økt bevisstgjøring om det ansvaret lokalpolitikere har for at 
helse- og omsorgstjenestene ikke går under nivået som er satt i kvalitetskravene. Når Norge 
nå har ratifisert FN konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede, er det særlig viktig 
at kvalitetskravene følges opp.  
 
NHF mener at det ikke bør åpnes for behandling på et lavere nivå enn kommunestyret. Dette 
tatt i betraktning forskriftens betydning for målgruppen og de behovene den ivaretar. 
Folkevalgte i kommunestyret har et ansvar ikke bare for å vite hva som kreves av kvalitet på 
området, men også for oppfølging og oppfyllelse av kravene. NHF foreslår derfor at 
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forskriften legges ved som grunnlagsdokument når politikk og budsjett på området 
behandles i kommunestyret. 
  
NHF mener at det er forunderlig om folkevalgte behandler konkurranseutsetting av helse- og 
omsorgstjenester, mens de ikke skal behandle kvalitetskravene i forskriften.  
NHF støtter Statens helsetilsyn sitt innspill om at HOD vurderer å innføre krav om at 
fylkesmannens rapporter fra tilsyn med helse- og omsorgstjenestene blir politisk behandlet i 
kommunene. 
 
På bakgrunn av ovennevnte foreslår NHF at det presiseres i forskriften at kvalitetskravene 
skal behandles av kommunestyret og at det ikke åpnes for behandling på et lavere nivå. 
NHF er ellers enig i de språklige tilpasninger jf. ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Handikapforbund 
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generalsekretær 
 
 


