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Vedlegg:
Høringsnotat om endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud

Saksopplysninger:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i
kommunehelsetjenesteloven § 2-1 om rett til helsehjelp og forslag om en ny forskrift
hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 1-3 femte ledd og sosialtjenesteloven § 4-6
om en verdig eldreomsorg.

1 forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008 inngikk Arbeiderpartiet,
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre avtale om
Omsorgsplan 2015. I avtalen fremgår det bl a at partene er enige om at det "i
arbeidet med en felles helse- og sosiallovgivning, skal utformes en verdighetsgaranti
som blant annet hensyntar forslagene i Dok 8:104 om en verdighetsgaranti og
kvalitetsforskriften, herunder dagtilbud, måltider osv".

Regjeringen har gjennom Omsorgsplan 2015 tatt grep om kvalitets-, kapasitets- og
kompetanseutfordringene i omsorgstjenesten. 1 tillegg til dette er det nødvendig å
vurdere lovvirkemiddelet for å sikre at enkeltgrupper ikke kommer urimelig ut i forhold
til den generelle innsatsen i omsorgstjenesten. Det foreslås derfor å presisere
kommunehelsetjenesteloven slik at det klart fremgår at enhver har rett til et verdig
tjenestetilbud når han eller hun har behov for det. Det har vært nødvendig å
tydeliggjøre begrepet "nødvendig helsehjelp". Det foreslås derfor å presisere
kommunehelsetjenesteloven slik at det klart fremgår at enhver har rett til et verdig
tjenestetilbud når han eller hun har behov for det. Det har en verdi i seg selv å
fremheve begrepet verdighet, og tydeliggjøre at dette er et grunnleggende element i
en forsvarlig helsetjeneste.

I tillegg foreslås en forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og
sosialtjenesteloven som nærmere spesifiserer kommunenes plikter innenfor
eldreomsorgen. Forskriften bygger på elementene som fremgår av Dok 8:104 (2006-
2007).
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Forskriften gir en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag, samtidig som den
angir tiltak det skal legges til rette for i tjenestetilbudet, slik som for eksempel riktig og
forsvarlig boform, lindrende behandling og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging
av lege og annet relevant personell, samtaler om eksistensielle spørsmål osv.

De økonomiske konsekvensene av forslagene i enkeltkommuner vil være avhengig
av hvordan dagens tjenestetilbud er utformet. Det er derfor vanskelig å anslå de
samlede kostnader for det offentlige av endringene. Departementet vil utrede
konsekvensene nærmere. Kommunene vil bli kompensert for merkostnader som
følger av forslagene i lov og forskrift gjennom de frie inntektene.

Vedlagte høringsnotat gir en utdypende beskrivelse av endringsforslaget.

Innstilling:

Lenvik kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i kommunehelseloven.

Lenvik rådhus, 11.09.2009

Margrethe Hagerupsen

Formannskapets vedtak (rådmannens innstilling — enstemmig):
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Behandling/vedtak i Lenvik formannskap den 22.09.2009 sak 209/09
Tilstede samtlige 7 medl/varamedlemmer
Vedtaket var enstemmig.

Lenvik kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i kommunehelseloven.
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