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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN 
– ET VERDIG TJENESTETILBUD 
 
 
Landslaget for offentlige pensjonister – LOP – har mottatt høringsnotat om endringer i 
kommunehelsetjenesteloven i forbindelse inngått avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre om et verdig tjenestetilbud. 
 
LOP er glad for at det er inngått en bred tverrpolitisk avtale om utforming av en 
verdighetsgaranti som skal gjenspeiles i en felles helse- og sosiallovgivning. 
 
LOP ser behovet for en slik garanti da den eldre delen av befolkningen øker og tilbudene er 
svært varierte i de mange kommunene. Innhentede rapporter understreker behovet for mer 
enhetlige tjenester og en utvidelse av disse. 
 
LOP vil spesielt peke på nødvendigheten av sammenheng i tjenestetilbudet. De som trenger 
det mest omfattende tjenestetilbudet, har ofte ikke oversikt eller krefter til å kjempe for å få 
oppfylt egne behov. Mange tjenesteytere og mangelfull samhandling mellom disse fører til 
svikt i tilbudet til brukerne. 
 
LOP er imidlertid ikke overbevist om at tilføyelsen i § 2-1 i kommunehelsetjenesteloven er 
tilstrekkelig til å rette opp de svakheter som påpekes.  
 
Lovteksten og forskriften til loven må ses i sammenheng. Forskriften bidrar til å konkretisere 
det som ligger i lovteksten. Merknadene til forskriften svekker imidlertid de positive punktene 
som finnes i forskriften. Når begrepet eldreomsorg skal avgjøres i det konkrete tilfellet og en 
skal sikre at gruppen eldre ikke kommer urimelig ut i forhold til den generelle innsatsen i 
pleie- og omsorgstjenesten, forblir det usikkert hvilket innhold verdighetsgarantien faktisk får. 
 



Når det videre sies at kommunens økonomi og kompetanse er rammene rundt en slik garanti, 
virker det ikke spesielt forpliktende for den enkelte kommune eller betryggende for den 
enkelte bruker.  
 
 
Konklusjon: 
 
LOP er positiv til at spørsmål om verdighetsgaranti nå settes på dagsorden. Den foreslåtte 
tilhørende endring i lovteksten i kommunehelsetjenesteloven er helt grei uten at vi kan se at 
formuleringen vesentlig endrer loven. 
Den foreslåtte forskriften til loven presiserer og konkretiserer innholdet i en verdighetsgaranti.  
Men så lenge det ikke følger økonomiske midler med en slik garanti, er det fortsatt opp til den 
enkelte kommune hvordan dette prioriteres i forhold til andre kommunale oppgaver. Da kan 
dette bli ord med lite konkret innhold. Regjering og Storting bør derfor fortløpende følge opp 
med øremerkede bevilgninger. 
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