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KRAV OM LOKALPOLITISK BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

RÅDMANNENS INNSTILLING

Ullensaker kommune støtter foreslått endring av forskriftet 27. juni 2003 nr.792 om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenesten som sikrer lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til 
deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Ullensaker, 23.07.2013

Tor Arne Gangsø
rådmann
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SAKEN GJELDER

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring av forskrift 27. juni 
2003 nr.792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.
Forskriftsendringene vil innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av 
kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

VURDERINGER/DRØFTINGER

Bakgrunn
I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening, er det vist til at for å utvikle 
kvalitetskrav og etablere kvalitetssystemer, vil det være viktig at lokalpolitikerne deltar i 
diskusjoner knyttet til kvalitetskrav på en likeverdig måte med kommunale ledere og de 
ansatte i første linjen. Et annet grep som fremheves for å tydeliggjøre ansvaret for tjenestene 
og for å sikre at kvalitetskravene blir gjenstand for politisk diskusjon og behandling, er å løfte 
fastsettelse av lokale kvalitetskrav opp på et politisk nivå.

Saken er deretter omtalt i helse- og omsorgskomiteens budsjettinnstilling til Stortinget for 
2007-2008. Stortinget fattet her følgende anmodningsvedtak nr.189 av 3. desember 2007:
«Stortinget ber Regjeringen endre kvalitetsforskriften slik at lokalpolitisk behandling av 
kvalitetskravene til omsorgstjenesten sikres»

I Prop.91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgsloven), jf. Proposisjonens side 271-272, foreslo derfor departementet at 
forskriftshjemmelen i lovforslagets kvalitetsbestemmelse skulle utformes slik at den ga 
departementet uttrykkelig hjemmel til å kreve politisk behandling av kvalitetskrav i 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ.

Forslag
De overordnede målene for kommunale helse- og omsorgstjenester 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. Kommunene må organisere et tilbud som ivaretar hensynet til 
endringer i befolkningens behov, og som sikrer kvalitet i tjenestene for alle brukergrupper.

Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene gir kommunene et 
verktøy for å stille krav til kvalitet på kommunale tjenester og for å tydeliggjøre for brukerne 
hvilke forventninger de kan ha til tjenestene. Ansvaret for kvalitativt godt tjeneste tilbud 
påhviler kommunen, og i siste instans kommunens folkevalgte ledelse. 

Ved en forskriftsregulering som departementet nå foreslår vil det blir helt tydelig at 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ er ansvarlig for kvaliteten på de tjenester som 
kommunen er forpliktet til å levere.

Forslaget vil innebære en plikt for kommunene til å sikre politisk behandling av de 
kvalitetskrav for kommunale pleie- og omsorgstjenester som kommunen allerede i dag er 
pålagt. Forslaget vil slik sett innebære en ny forskriftsbestemt oppgave for politiske organ i 
kommunen, for eksempel at kommunestyret i møte må behandle kvalitetskrav knyttet til 
kommunens pleie og omsorgstjenester.
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KONKLUSJON

Krav om politisk behandling av kvalitetskrav vil være et viktig element i kommunens samlede 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og bidra til å øke det lokale engasjementet for innholdet i 
helse- og omsorgstjenesten. Det vil også tydeliggjøre det lokale folkevalgtes ansvar for 
kvalitet i tjenestene.

Ullensaker kommune støtter foreslått endring av forskriftet 27. juni 2003 nr.792 om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenesten og innfører krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav 
knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Det presiseres at det ikke foreslås noen endringer i dagens kvalitetskrav, men kun regler som 
skal sikre kommunalpolitisk behandling av gjeldende kvalitetskrav. Det foreslås heller ikke 
endringer når det gjelder det materielle innholdet i og omfanget av kommunens helse- og 
omsorgstjenester.

Melding om vedtak sendes:



