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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - KRAV OM
LOKALPOLITISK BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I HELSE- OG
OMSORGSTJENESTEN

Det vises til brev datert 3.7.2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet der det ble gitt mulighet
for å uttale seg til forslag om endring av forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie og
omsorgstjenesten. Saken ble behandlet i formannskapet i møte 16.10.2013 ved f.sak
162/2013, hvor det ble fattet enstemmig vedtak om følgende uttalelse:

Ringsaker kommune støtter forslaget til forskriftsendring.

Det er positiv at det politiske nivå i kommunen involveres i kvalitetsutvikling- og sikring
av helse og omsorgstjenester. Det vil styrke lokaldemokratiet og forhåpentligvis bidra til
bedre tjenester.

Vi har likevel følgende kommentar til forslaget.

Endringsforslaget lyder: «Kommunen skal gjennom politisk behandling etablere et
system som søker å sikre at:...». Slik forslaget er formulert, kan det være noe uklart hva
som menes i praksis. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 andre ledd som gir hjemmel
for kvalitetsforskriften, omtaler politisk behandling av kvalitetskrav. Departementets
høringsbrev omtaler også politisk behandling av kvalitetskrav. Formuleringen i
forskriften kan forstås mer i retning av behandling av selve kvalitetssystemet i
kommunen.

Grovt sett kan forslaget forstås på to måter; 1. Behandling av kommunens kvalitetssystem
og hvordan kommunen arbeider med kvalitetsutvikling, eller 2: Behandle kvalitetskrav i
den forsand at de enkelte prosedyrer som omhandler kvalitet på tjenestene skal fremmes
til politisk nivå. Dersom politisk nivå skal behandle de enkelte kvalitetskrav og
prosedyrer i forbindelse med tjenestene, kan det bli både detaljert og krevende. Mange
kvalitetskrav og prosedyrer er faglig spesifikke og derfor lite egnet for politisk
behandling.

Det kan i visse tilfeller være ønskelig at kommunestyret eller andre politiske organ tar
stilling til konkrete kvalitetskrav. Dette kan kommunestyret bestemme uavhengig av
forskriften, men det kan være uheldig med en forskrift som kan tolkes dithen at det er
pålagt med politisk behandling av de enkelte kvalitetskrav.
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Ringsaker kommune foreslår at det i forskriften presiseres nærmere hva som menes med
politisk behandling av kvalitetskrav.

Vi er enig i at forskriften bruker formuleringen «gjennom politisk behandling», slik at det
er opp til det enkelte kommunestyre å bestemme hvilket politisk organ som skal ivareta
bestemmelsen.

Vi har ingen kommentarer til de tekniske og begrepsmessige endringer som er foreslått. Vi
vil likevel gjøre oppmerksom på at det i forslaget fortsatt benyttes betegnelsen hjelpeverge.
Dette bør endres til å bare bruke betegnelsen verge, som er i tråd med begrepsbruken i ny
vergemålslov

Saksfremlegget følger vedlagt.

Med hilsen

Jørn Strand Ola Øverli
Rådmann kommunalsjef


