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Høring - Endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud 

 
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 

Behandling i Kommunestyret - 26.10.2009 : 
 
AP, FRP og SV v/G.Krogstad fremmet følgende forslag: 
 

1. Det foreligger allerede fra 2003 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting på grunnlag av sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.  Meråker 
kommune mener at denne forskriften i utgangspunktet skulle være nok til å ivareta de 
eldres rettigheter og muligheter til en verdig alderdom. 
 

2. Slik verdighetsbegrepet er definert i forslag til forskrift, er det til forveksling likt 
forsvarlighetsvurderingen slik det kommer til uttrykk i helselovgivningen. 
 

3. I den grad eldre i dag får uverdige tjenester, utgjør dette etter Meråker kommunes 
oppfatning brudd på gjeldende myndighetskrav.  Brudd kan skyldes mangel på 
kompetanse og for lite ressurser.  Meråker kommune mener at bedre finansiering av 
helse- og omsorgstjenestene er avgjørende for å sikre gode tjenester til eldre. 
 

4. Meråker kommune mener at følgende forutsetninger og krav må oppfylles for at 
lovendring/ garantien skal bli reell og fungere i praksis: 
 
• Klare definisjoner for verdig tjenestetilbud, verdig og meningsfullt liv osv. 
• Det må klargjøres hvordan behovet skal komme til uttrykk. Skal det være nok at den 

enkelte selv eller sammen med pårørende kommer med sine ønsker knyttet til egen 
verdighet? 
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• Alle tiltak som kan bidra til at mål om en verdig alderdom nås, hilses velkommen.  
Dette gjelder også en verdighetsgaranti som juridisk sett skal styrke de eldres 
rettigheter til kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester.  Det er da en forutsetning at 
lovteksten blir tydeligere enn det som er foreslått.   

• At det følger økonomiske ressurser med for å finansiere rettighetene. 
 

5. Oppsummert: Meråker kommune mener at målet om styrking av eldreomsorgen er 
positivt, men er usikker på om innføring av verdighetsbegrepet, slik det er definert, i 
særlig grad styrker eldres rettsstilling. Det stilles kun i noen grad krav til tjenestene 
utover det som allerede følger av gjeldende rett.  Skal verdighetsgarantien ha en 
selvstendig betydning, må den knyttes til bedre finansieringsordninger og en juridisk rett i 
lovs form. 
 

Krogstads forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyret - 26.10.2009 : 
 
1. Det foreligger allerede fra 2003 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for 

tjenesteyting på grunnlag av sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.  Meråker 
kommune mener at denne forskriften i utgangspunktet skulle være nok til å ivareta de eldres 
rettigheter og muligheter til en verdig alderdom. 
 

2. Slik verdighetsbegrepet er definert i forslag til forskrift, er det til forveksling likt 
forsvarlighetsvurderingen slik det kommer til uttrykk i helselovgivningen. 
 

3. I den grad eldre i dag får uverdige tjenester, utgjør dette etter Meråker kommunes oppfatning 
brudd på gjeldende myndighetskrav.  Brudd kan skyldes mangel på kompetanse og for lite 
ressurser.  Meråker kommune mener at bedre finansiering av helse- og omsorgstjenestene er 
avgjørende for å sikre gode tjenester til eldre. 
 

4. Meråker kommune mener at følgende forutsetninger og krav må oppfylles for at lovendring/ 
garantien skal bli reell og fungere i praksis: 
 
• Klare definisjoner for verdig tjenestetilbud, verdig og meningsfullt liv osv. 
• Det må klargjøres hvordan behovet skal komme til uttrykk. Skal det være nok at den 

enkelte selv eller sammen med pårørende kommer med sine ønsker knyttet til egen 
verdighet? 

• Alle tiltak som kan bidra til at mål om en verdig alderdom nås, hilses velkommen.  Dette 
gjelder også en verdighetsgaranti som juridisk sett skal styrke de eldres rettigheter til 
kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester.  Det er da en forutsetning at lovteksten blir 
tydeligere enn det som er foreslått.   

• At det følger økonomiske ressurser med for å finansiere rettighetene. 
 

5. Oppsummert: Meråker kommune mener at målet om styrking av eldreomsorgen er positivt, 
men er usikker på om innføring av verdighetsbegrepet, slik det er definert, i særlig grad 
styrker eldres rettsstilling. Det stilles kun i noen grad krav til tjenestene utover det som 
allerede følger av gjeldende rett.  Skal verdighetsgarantien ha en selvstendig betydning, må 
den knyttes til bedre finansieringsordninger og en juridisk rett i lovs form. 
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Med hilsen 
 
 
 
Elisabeth Johansen 
Konst.sektorsjef 
 
 
 
 


