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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDSORDNINGEN

Høring forslaget til utvidelse av pasientombudsordningen er behandlet i Omsorgsutvalget den
07.06.2007. og i det kommunale eldrerådet. Begge innstanser slutter seg til følgende svar på
høringen.

Aremark kommune er i utgangspunktet positive til en utvidelse av pasientombudets mandat til
også å gjelde kommunehelsetjensten og lov om sosiale tjenester

Utvidelsen av mandatet til pasientombudet er et viktig rettssikkerhetsmessig tiltak for
brukerne av kommunale helse- og sosialtjenester. Vi mener at ombudsordningen også kan
være et viktig korrektiv i forhold til kommunenes praksis innen feltet. Dette kan på sikt bedre
fagligheten i den kommunale forvaltningen, men også bidra til bedret rettsikkerhet for
brukerne.

Det reiser seg imidlertid noen problemstillinger i forhold til denne utvidelse.

1. Når pasientombudet skal utvides til å omfatte også de kommunale tjenestene vil ombudet i
motsetting til dagens ordning måtte forholde seg til 18 enkelt kommuner som system
istedenfor en sykehus ledelse. Vi er derfor usikker på om den foreslåtte økningen i bemanning
på ca 1 stilling pr fylke vil være nok til å dekke de nye arbeidsområder ordningen er ment å
skulle gjøre

2. Ved å ikke innlemme kap. 5 i lov om sosiale tjenester i en slik ordning, vil en stor gruppe
brukere av de kommunale tjenestene ikke ha samme rettssikkerhet som andre grupper av
tjenestemottakere i det kommunale hjelpesystemet.

3. Vi har forståelse for at det er en viss usikkerhet i forhold til hvordan de nye Lokale Nav
kontorene vil se ut. En ting som er klart er at man uavhengig av lokale organisasjonsformer og
innhold i Nav kontorene fortsatt vil yte de samme tjenestene. Ved å innføre et ombud som
også var ombud for de økonomiske ytelsene, både statlige og kommunale, vil brukeren også
her, i tråd med Nav tanken, få en dør inn.
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Med hilsen
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tle Andersen

Virksomhetsleder
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