Trøgstad kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
LIVSLØPSUTVALGET
Møtested: Møterom Skjønhaug
Møtedato: 17.09.2013
Tid: 19.00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

24/13

Arkivsaksnr.
Tittel
13/564

SØKNAD OM KULTURMIDLER 2013 - FORSLAG TIL FORDELING

25/13

13/603
HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - KRAV OM
LOKALPOLITISK BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I HELSE- OG
OMSORGSTJENESTEN

26/13

13/621

REFERATSAKER

Trøgstad, 11. september 2013

Marianne Larsen
leder

Sak 24/13

Trøgstad kommune
SØKNAD OM KULTURMIDLER 2013 - FORSLAG TIL FORDELING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
11/13
24/13
37/13

Kjersti Karlsrud
13/564

Arkiv: 223

Utvalg
Ungdomsråd
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
16.09.2013
17.09.2013
24.09.2013

Rådmannens innstilling:
1. Forslag til fordeling av kulturmidler 2013:
Kr.
310.000,til idrett og skyttervesen
Kr.
90.000,til sang og musikk
Kr.
40.000,til tradisjonell kultur og ungdomsarbeid
Kr.
50.000,til investeringsformål (35.000,- til idrett / 15.000,- til musikk)
2. Trøgstad Idrettsråd og Trøgstad Musikkråd fordeler midlene innen sine områder.
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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - KRAV OM LOKALPOLITISK
BEHANDLING AV KVALITETSKRAV I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
25/13
40/13

Else Berit Baccouche
13/603

Arkiv: G00 &13

Utvalg
Livsløpsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
17.09.2013
24.09.2013

Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad Kommune støtter intensjonene i forskriftsendringen av 2.juli 2013.
2. Kopi av kommunestyresak 13/603 oversendes som Trøgstad Kommunes
høringsuttalelse.
Bakgrunn:
Helse- og omsorgsdepartementet har i utsending 2. juli 2013 sendt på høring forslag om
endring av forskrift 27.juni 2003 om kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenesten. Høringsfrist
er 25.oktober 2013. Forskriftsendringen innebærer krav om lokalpolitisk behandling av
kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Saksutredning:
Trøgstad kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes
fokus på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere
fokus på kvalitet.
Gjeldene forskrift omfatter kun kommunens pleie- og omsorgstjeneste, dette begrepet blir
ikke brukt i Helse- og omsorgsloven fra 2012. Med ny lov brukes begrepet helse- og
omsorgstjenester.
Forskriften gjelder for og gir krav til innhold i tjenesten, uavhengig hvor tjenesten utføres.
Hvis private yter tjenester skal kommunen etterse at forskriften blir fulgt.
Kommunen skal etablere et system av prosedyrer. Prosedyrene skal være skriftlig og sørge
for at brukere får tilfredsstilt grunnleggende behov. Dette for å sikre at:
 Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får
de tjenester vedkommende har behov for til rett tid og i henhold til individuell plan
når slik finnes
 Det gis helhetlig, samordnet og fleksibel tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i
tjenesten
 Brukere av pleie- og omsorgstjenester, eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge,
medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis
medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene
Overordnede mål for kommunens 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 tilbudet slik at det ivaretar
hensynet til endringer i befolkningens behov, og som sikrer kvalitet i tjenestene for alle
brukergrupper.
Side 3 av 4

Sak 25/13

Trøgstad kommune

Vurdering:
Politisk behandling av kvalitetskrav vil styrke kommunens kvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeid og bidra til et økt engasjement og synliggjøring av innholdet i helseog omsorgstjenesten.
Forskriften legger opp til at den enkelte kommune selv bestemmer hvilket folkevalgt organ
som skal behandle kvalitetskravene. Trøgstad kommune mener det i små og mellomstore
kommuner bør være kommunestyret som behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre,
men også ansvarliggjøre.
Vedlegg:
 Høringsnotat fra helse- og omsorgsdepartementet.

REFERATSAKER
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
26/13

Arkiv: 033
13/621

Utvalg
Livsløpsutvalget

Møtedato
17.09.2013
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