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HØRINGSUTTALELSE- KRAV OM LOKALPOLITISKBEHANDLING AV
KVALITETSKRAVI HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

Stavanger kommune viser til høring vedrørende forslag om endring av forskrift 27.juni 2003 nr.
792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Forskriftsendringen vil innebære at det innfores et
krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og
omsorgstjeneste, oversendt ved brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 02.07.2013.

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i kommunalstyret for levekår i møte 17.09.2013, og i
Stavanger formannskap i møte 26.09.2013. Følgende vedtak ble fattet:

1. Formannskapet gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til høringsuttalelse.

Stavanger kommunes høringsuttalelse er som følger:

Gjeldendekvalitetsforskrift gir kommuneneet verktøy for å stille krav til kvalitet på kommunale
tjenester og tydeliggjøre for brukerne hvilke forventningerde kan ha til tjenestene.Det sentrale ved
endringener å sikre at de folkevalgtei kommunenedeltar både i utarbeidelsen av kvalitetskraveneog
oppfølgningenav dem.

Kommunenemå organisere et tilbud som ivaretar hensynet til endringer i befolkningensbehov, og som
sikrer kvalitet i tjenestene for alle brukergrupper.

Et krav om politisk behandlingvil være et viktig elementi kommunenessamledekvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeidog bidra til å øke det lokale engasjementfor innholdet i helse- og
omsorgstjenesten.

Departementetviser i den forbindelsetil at tilsynsmyndighetenei ulike sammenhengerhar påpekt at de
i flere tilsynssaker kun får etablert kommunikasjonmed tjenesteutøverneeller den kommunale
administrasjonen,og ikke kommunepolitikerne,når de vurderer kvaliteten på ulike kommunale
tjenester. Ved en forskriftsreguleringsom departementetnå foreslår vil det bli helt tydelig at
kommunestyreteller annet folkevalgtorgan er ansvarlig for kvaliteten på de tjenester som kommunen
er forpliktet til å levere.



Det er viktig at hver enkeltkommuneselv bestemmerhvordan plikten til å gjennomførepolitisk
behandling av kvalitetskraveneskal oppfylles. Det ligger innenfor den kommunalehandlefrihet.

Stavanger kommune støtter derfor at det innføres et krav om lokalpolitiskbehandling av kvalitetskrav
knyttet til deler av kommunenshelse- og omsorgstjeneste.

Medhilsen

Per Haarr MaritBore
direktør levekårsjef
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saksbehandler
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