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Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester - kriterier og ventelister
Vedlegg:
1. Brev- informasjon om lovendring fra det kongelige helse - og
omsorgsdepartementet
2. Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Kort sammendrag:
Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient - og brukerrettighetsloven og
helse- og omsorgstjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester . Kommunen blir pålagt å utarbeide
kommunale kriterier for tildeling av plasser og disse skal nedfelles i en kommunal
forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017

Saksopplysninger:
For å tydeliggjøre re tten til sykehjemsplass eller opphold i til svarende bolig, særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester, har helse - og omsorgsdepartementet foreslått at
denne retten skal nedfelles i lov. Stortinget vedtok endringer i pasient - og
brukerrettighetsloven og h else- og omsorgstjenesteloven 13.juni. 2016.
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykeh jem
eller tilsvarende bolig. Hensikten med dette er iflg regjeringen å bidra til bedre
forutsigbarhet og mer åpenhet rundt ti ldelingsprosessen i kommunene. N asjonale
kriterier vil bli iverksatt etter at evaluering av forsøksordninen med statlig
finansiering av omsorgstjenesten foreligger. Inntil nasjonale kriterier er på plass må
den enkelte kommune gi forskrift med kriterier fo r tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig. Kommunen skal også føre ventelister over
pasienter og brukere som venter på kommunal langtidsplass og regulere hvordan
kommunen skal følge opp brukere som står på venteliste.
Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til langtidsopphold, forskriften
vil derfor i hovedsak være innrettet mot eldre pasienter og brukere.

Forvaltningslovens kapittel VII omtaler saksgangen ved utferdigelse av kommunale
forskrifter. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst so m mulig før
vedtak treffes,§ 37
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller
interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser
særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret
eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse
også søkes innhentet fra andre.
Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen s kal foregå og
kan sette frist for å gi uttalelse. Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i
den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner sig for det, kan
forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal for egå i møte.
Formkrav og kunngjøring § 38
En forskrift skal inneholde
a) en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelser som gir
forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften, og en henvisning i
samsvar med EØS-høringsloven § 12 hvis forskriften inneholder tekniske
regler i henhold til nevnte lov.
b) nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften;
c) kunngjøres i Norsk Lovtidend;
d) I kunngjøringen betegnes som forskrift.
Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen begrenses til en
kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes.
Dette medfører at Utvalg for helse og omsorg først må vedta at forskriften sendes
på høring, for deretter å bli behandlet på nytt etter høringsrunden er gjennomført og
behandle eventuelle insigelser før saken går til kommunestyret.

Vurdering:
Kommunene har ansvaret for å sørge for kommunale helse - og omsorgstjenester og
at disse tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne skal ha krav på nødvendlige
og forsvarlig e tjenester uavhengig om de står på en venteliste eller ikke.
Lenvik kommunestyre har 30.06.2016 vedtatt tjenestebeskrivelser med kriterier for
de aktuelle områdene forskriften skal dekke sak 0064/16. Disse er brukt i forslaget
til kommunens lokale forskri ft og vedtak fattes i dag med bakrunn i kriteriene i
tjenestebeskrivelsene.
Saksbehandlingen følger forvaltningslovens regler og de særlige bestemmelsene
om klage som følger av pasient- og brukerrettighetsloven.
Med bakgrunn i dette vil ikke den kommunale forskriften avvike fra den praksis
helse- og omsorgstjeneten har i dag .

Innstilling:
1. Utvalg for helse og omsorg vedtar å sende for skriften ut på høring.
Forslag til forskrift legges ut på kommunesn hjemmesider og sendes
eldrerådet og Råd for nedsatt funksjonsevne for behandling.
2. Høringsfristen settes til 09.01.2017
3. Saken behandles på nytt i Utvalg for helse og omsorg første møte 20 17
og sendes til kommunestyret for endelig vedtak våren 2017
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Margrethe Hagerupsen
Rådmann

Bente J Karlsen
Kommunalsjef

