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Høring – forslag til endring av kvalitetsforskriften – krav om lokalpolitisk behandling 
av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten 

Vi viser til departementets høringsnotat av 2. juli 2013 om forslag til endring av 
kvalitetsforskriften. Statens seniorråd slutter seg til forslaget som innebærer at det skal 
stilles krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. 

Statens seniorråd mener at det er viktig å involvere og ansvarliggjøre politiske 
myndigheter i kommunene når kvaliteten på kommunenes omsorgstilbud skal vurderes. 
Som vi har pekt på i vår handlingsplan, Seniorpolitiske utfordringer 2010 - 2013, er det 
både uverdig og uakseptabelt at om lag 2/3 av alle kommuners tjenestetilbud til eldre, ikke 
oppfyller de kravene som er fastsatt i lovverket. Dette er resultatet av Helsetilsynets 
undersøkelser de siste årene. Helsetilsynet har også påpekt at de i mange tilfeller bare får 
etablert kontakt med tjenesteutøvere og den kommunale administrasjonen, ikke 
kommunepolitikerne, når de utøver tilsyn med kommunens tjenester.  

Vi har i tidligere høringsuttalelser også etterlyst behov for opplæring av kommunalt 
folkevalgte i regler og kvalitetskrav på helse- og omsorgsfeltet. Om forskriftendringen ikke 
er et direkte svar på dette, håper vi at den vil bidra til en større bevissthet rundt det 
kommunepolitiske ansvaret for helse- og omsorgsfeltet i kommunen. Dette kan igjen 
medføre at de kommunalt folkevalgte etterspør mer kunnskap og velger å forholde seg 
mer aktivt til ansvarsområdet. Dette er positivt.  

Forskriftendringen bør også bidra til mer aktivt samarbeid og involvering med eldrerådene 
i kommunene. 

 

Det må stilles tilsvarende krav til lokalpolitisk involvering i verdighetsgarantien 

I tillegg til kvalitetsforskriften, har vi også en egen forskrift for eldreomsorg – den såkalte 
verdighetsgarantien –  eller forskrift om en verdig eldreomsorg. Skal denne forskriften ha 
en reell betydning, bør også denne forskriften endres, slik at det ikke er noen tvil om det 
lokalpolitiske ansvaret for en verdig eldreomsorg. Pålegg om en mer aktiv involvering fra 
politisk nivå i kommunene vil kanskje kunne bidra til at verdighetsgarantien faktisk kan bli 
det redskapet den var tenkt å være for å bedre kvaliteten i eldreomsorgen. En annen 



 

 

 

mulighet er å slå de to forskriftene sammen, slik at det ikke er noen tvil om at det stilles 
like strenge krav til kvaliteten på tjenestene om de gis til kommunens unge eller eldre 
innbyggere. Dette kan stimulere til at kommunens politikere tar ansvar for å sikre kvalitet 
og verdighet på tjenestetilbudet til alle innbyggere som har behov for helse- og 
omsorgstjenester – uavhengig av alder.    

 

For ordens skyld vil vi til slutt nevne at vi ikke stod på lista for høringsinstanser til denne 
høringssaken. Det gjordet heller ikke pensjonistorganisasjonene og flere sentrale 
organisasjoner som har eldreomsorg som interessefelt. Vi har kontaktet departementet 
over telefon og gjort oppmerksom på dette. 
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