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Orientering møteprotokoll for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 26.01.2017  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Råd for funksjonshemmede 21.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokoll for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 26.01.2017 tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud er et rådgivende organ for 

fylkeskommunen. Det skal behandle alle saker som angår funksjonshemmede. Rådet avgir 

uttalelser til saker som berører funksjonshemmede og som skal behandles i fylkeskommunale 

utvalg. Rådet har sju medlemmer 

 

Rådet hadde møtet 26.01.2017 der de behandlet 4 saker.  

 

Rådet hadde orientering om regionreform og om møte med Brakar.  

 

Rådet behandlet to høringer; NOU-2016: 17 på lik linje. Åtte løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og forskrift om kommunalt 

pasient- og brukerregister (KPR).  

 

I tillegg behandlet de videreføring av TT-reglementet og leveranseavtale med Brakar AS for 

2017.  

  

 

Ringerike kommune, 08.03.2017   

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester, - høring  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Eldrerådet 20.03.2017 

4/17 Råd for funksjonshemmede 21.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til 

sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg» ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik: 

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 

som skal avgjøre. 

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 

enkelte. 

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende 

og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller 

heldøgns tjenester i Norge. 

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se 

hvor behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker 

innsatsen der behovene tydeliggjøres. 

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene 

har uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass 

eller opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag. 

For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om 

en lokal forskrift.  Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig 
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ble satt i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale forskrifter 

med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette seg etter 

lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.  

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. 

juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på 

venteliste. Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan 

tre i kraft 1. juli 2017. 

 

Beskrivelse av saken: 

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første 

ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette 

etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre 

pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens 

korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes 

på venteliste. 

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 

kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte 

pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 

vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel 

VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. 

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker 

som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for 

langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som 

venter på langtidsopphold. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som 

skal politisk godkjennes. 

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i 

ny § 2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. 

Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første 

ledd i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene 

tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for 

tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før 

pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. 

Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og omsorgsdepartementet tar 

sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og 

ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak 
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dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer 

at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 

Saken sendes til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Rådmannen anbefaler 

høringsinstansene å bifalle forslag til forskrift, som tydeliggjør retten til sykehjemsplass eller 

opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering. 

Forskriften er lett forståelig og godt anvendbar, og den skal «speile» praksis i Ringerike 

kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere. Videre 

vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at 

forskriften må til ny behandling for hver endring.   

Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og 

langtidsplasser, og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis 

for ventelistevedtak, og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis så godt 

som i tråd med forslag til forskrift.  

Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål. 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Gjennomgang av møtereferat fra dialogmøte 31.01.17  
 

Forslag til vedtak: 

 

Legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

Vedlegg 

Referat fra dialogmøte 31.01.17 

 



Referat dialogmøtet 31.01.17, kl. 11.00 - 12.30  
 
Tilstede: Rådet for funksjonshemmede Ringerike (RFF Ringerike), Handicapforbundet Ringerike, 
miljøretta helsevern v/Unni Suther, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hole kommune, 
rådet for funksjonshemmede i Hole kommune (RFF Hole), MS-foreningen Ringerike omegn og LHL 
Ringerike/Jevnaker. Fra administrasjonen Lars Erik Braaten.  
 
Målet med dialogmøtet er å bli kjent med foreningene og rådet for funksjonshemmede i Hole 
kommune. Det blir viktig å få en dialog om samarbeid. Universell utforming blir viktig med tanke på 
utbygging i byen.  
 
Hvor tett dialog har RFF Ringerike i forhold til utbyggingsplaner? Hvor tidlig bør rådet være med i 
plantegninger og byggesaker? Rådet bør være mer aktive i forhold til plan, miljø- og arealavdeligen. 
Lage gode rutiner på samarbeid med denne avdelingen.  
 
RFF Ringerike får tilbakemelding på at det er et godt teknisk fiksert råd. Ønskelig at man tar tak i 
hvordan folk har det og hvordan de vil ha det. Hvordan jobbe med brukermedvirkning? 
Brukermedvirkning er noe alle foreningene er opptatt av. RFF Ringerike er kommunens 
brukermedvirkning.  Hva med et ombud for funksjonshemmede, noen å få hjelp av. Ikke bare et ombud 
som jobber på fylkesplan, men også på kommuneplan. Ringerike frivillighetssentral kan være en god 
samarbeidspartner. Frivillighetssentralen har jevnlige møter sammen med jurist og juridisk bistand. 
Frisklivssentralen har periodevis vært nede, vanskelig å få tak i. Interessepolitisk dokument, en artikkel 
om å utvikle byen for å holde folk friske og en brosjyre om aktiviteten til LHL fra LHL overleveres leder 
av RFF Ringerike. 
 
Leder av RFF Hole delte sine erfaringer med rådsarbeid fra Hole kommune. Rff Hole er et velfungerende 
råd med et godt samarbeid til Hole kommune. Opplever å bli hørt og bli imøtekommet. God struktur 
der kommunen informerer om eks. byggesaker. Rådet er tidlig inne i prosessen i forhold til 
byggeaktiviteter i kommunen. Aktuelt nå har vært prosess for vei- og baneprosjekt. Rådet har fast plass 
i byggekomiteen i forhold til vei- og baneprosjekt. Opptatt av hvordan folk har det, tilrettelagte turstier, 
kart og tilgjengelighet. Rådet har også vært på befaring i skole og barnehager. 
 
Hønen bo- og mestringssenter har tilrettelagte boliger. Hønen bo- og mestringssenter tar imot besøk 
fra andre kommuner og vil nok også ta imot RFF Ringerike og Hole om de ønsker å se på tilbudet der.  
 
Unni Suther fra miljøretta helsevern informerte om at kommunen er med i et nasjonalt nettverk for 
universell utforming. Tekniske krav og meningen med det og at folk vil bruke det. Kommunen har Lagt 
vekt på kompetanseutvikling hos enhetsledere. Kommunen har vært lite moden for hva universell 
utforming er. Det som har vært lagt vekt på i kompetansehevingen er hvem har ansvar for hva, 
tjenesten de utøver, for de ansatte og informasjonen. Suther jobber med å skal ha 
heldag/halvdagsseminar for å styrke kommunens egenkompetanse på universell utforming. Ansatte 
skal få komme med innspill til innhold på seminarene slik at seminarene blir tilrettelagt for de som skal 
dit. Suther tar med innspill fra dialogmøtet til seminarene. Suther har kartlagt sentrum i forhold til 
universell utforming. Dette ligger nå inne i digitale kart. Suther har hatt møte med prosjektleder for 
nye Hønefoss skole i forhold til universell utforming. Prosjektleder tar med seg erfaringer fra dette 
møte til entreprenører og videre utvikling av den nye skolen.   
 
Det er stort ønske om oftere møter på tvers av kommunegrenser slik at foreninger og RFF Ringerike og 
RFF Hole kan skape et bedre samarbeid.  
 
 



 
 
Aktuelle saker for RFF Ringerike og RFF Hole: 
 
Rådenes forhold til media. I Hole vil de ha gladsakene frem. Media blir ingen kamparena for rådet.  
 
Busstilbudet i Ringerike og Hole. Det er påbudt med opprop på Hønefossbussen. Hvordan fungerer 
opprop? Nye busser, hvor er stoppknappen? Hører ingen pling når du har trykket/dratt i snora.  
 
Ny togstasjon i Hønefoss og på Sundvollen og fremkommelighet. Viktig at det blir tilrettelagt for 
handikappede, mer enn minstestandarden. Er det muligheter for å få tilbake assistanseordningen på 
nye Hønefoss stasjon tilbake på de nye stasjonene.  
 
Svaksynte og blinde har RFF Ringerike lite erfaring og kompetanse på. Det er ønskelig med mer erfaring 
og kompetanse på dette.   
 
Plan for videre arbeid:  
 
Lage en arbeidsgruppe av foreninger og rådene:  
Lage en strategiplan for samarbeid med rådene, foreninger og Ringerike kommune sin plan-, miljø-, og 
arealavdeling.  
 
Dialog- og erfaringsutvekslingmøter: 
Foreninger og rådene i begge kommunene kan møtes oftere. Dialogmøter og erfaringsutveksling gir 
stort utbytte.  
 
Våren 2017 møtes rådene ved Kuben. RFF Hole viser praktisk hvordan de ser på universell utforming i 
forretningsbygg. Det er ønskelig at Unni Suther deltar.  
Rådene i Ringerike kommune og Hole kommune møtes på Kuben.  
 

Innlegg på møter i RFF Ringerike  

RFF Ringerike skal invitere foreninger og andre aktuelle til å vise frem sitt arbeid eller sine planer på 

rådsmøtene.  

 

Lars Erik Braaten 

Referent  
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Arkivsaksnr.: 17/197-3   Arkiv: 033  

 

Orientering møteprotokoll for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 

26.01.2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokoll for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 26.01.2017 tas til orientering.  

 

 

 

Sammendrag 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud er et rådgivende organ for 

fylkeskommunen. Det skal behandle alle saker som angår funksjonshemmede. Rådet avgir 

uttalelser til saker som berører funksjonshemmede og som skal behandles i fylkeskommunale 

utvalg. Rådet har sju medlemmer 

 

Rådet hadde møtet 26.01.2017 der de behandlet 4 saker.  

 

Rådet hadde orientering om regionreform og om møte med Brakar.  

 

Rådet behandlet to høringer; NOU-2016: 17 på lik linje. Åtte løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og forskrift om kommunalt 

pasient- og brukerregister (KPR).  

 

I tillegg behandlet de videreføring av TT-reglementet og leveranseavtale med Brakar AS for 

2017.  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 08.03.2017   

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Møteprotokoll 

                                                   

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 

Møtet ble ledet av Reidar Lauritsen. 
 

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT 

 Fylkeshuset 26.01.2017 kl 12:00 – 14:45 

 
 
Til stede 
Gerd Johnsen AP 
Hege Irene Fossum KRF 
Reidar Lauritsen FFO 
Liza Natalie Lægreid Hellum FFO 
Runar Kvam FFO 
Nils Bjørnar Ødelien SAFO 
Jan Ronald Skogsrud SAFO 

 
 
Fra administrasjonen 
Rådssekretær Rita Starup Andersen 
 

 
Orienteringer 

 Orientering fra Kjersti Bærug Hulbakk om regionreformen 
 Runar Kvam orienterte om møte med Braker 8. desember 2016  

 
Protokoll fra rådsmøte 6. desember 2016 ble tatt til orientering. 
 
 
 
Saker til behandling 
 
1. Årsmelding 2016 
Årsmeldingen 2016 sendes på epost til rådsmedlemmene for innspill. 
 
 
2. Oppdatering av program for studieturen til Barcelona  
Det oppgraderte programmet for studieturen ble tatt til orientering. Det blir gruppearbeid med 
gjennomgang av befaringene for 30.-31. mars.  Det utbetales ingen møtegodtgjøring og tapt 
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arbeidsfortjeneste til rådsmedlemmene for studieturen. Det praktiske rundt selve reiser tas 
opp på rådsmøte 9. mars. 
 
 
3. Handlingsplan – oppfølgning 
Nytt punkt til handlingsplan:  
Nytt Fylkeshus - Parkeringsforhold til bevegelseshemmede – tilgjengelighet. 
 
 
4. Saker til behandling i hovedutvalgene  
Rådet ønsker å gi uttalelse på to saker til hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse sitt 
møte 8. februar: 

1. Strategi idrett og friluftsliv – rullering av handlingsprogram for 2017 
2. Partnerskap frivillige organisasjoner folkehelse 2017 

 
Frist for innspill er 7. februar. 
 
 
 

PS 1/17 Høring -NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter 
for personer med utviklingshemming 

Forslag 

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud har følgende uttalelse til høringen: 
 

 

Behandling i råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud - 26.01.2017  

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud har følgende uttalelse til høringen: 
 
Rådet mener arbeidsutvalget har gjort en grundig jobb og stiller seg bak høringsforslaget med 
følgende tilleggskommentarer til «Løft 2 Inkluderende og likeverdig opplæring og  Løft 3 Arbeid 
for alle»: 
 
Løft 2 – Inkluderende og likeverdig opplæring 
I utgangspunktet mener Rådet at personer med utviklingshemming bør være integrert i 
ordinær klasse. Dette vil fremme mangfold og inkludering, og bidra til sosial læring for alle. 
Likevel kan det være behov for spesialklasser, eller tilpasset opplæring utenfor ordinære klasse 
deler av skoletiden.  
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Det er avgjørende å kunne gi tilpasset opplæring i forhold til elevens forutsetning og nivå, og 
det må legges til rette for trygge og gode læringsarenaer for alle elever.  
  
For elever med utviklingshemming, som for alle elever, er mestring og tilhørighet avgjørende. 
For noen vil det være mest hensiktsmessig å tilhøre en spesialklasse der de kan få opplegg 
bedre tilpasset sitt nivå, og sammen med elever de lettere kan identifisere seg med.  
 
Nærmiljø, tilhørighet og trygghet er viktige faktorer for trivsel og læring. Dette må tillegges 
vekt, slik at man så langt som mulig unngår at elever som har behov for tilrettelagt 
undervisning flyttes til en annen skole enn nærskolen.  Rådet vil også påpeke behov for å heve 
nivået på dette kunnskapsfeltet i lærerutdanningen.  
 
 
Løft 3 – Arbeid for alle 
Det er viktig med gode holdninger hos både arbeidsgiver og den trygdede.  
 
Noen viktige punkter som må tas hensyn til: 

 Hva forventes av arbeidsgiver og hva forventes av arbeidstaker med funksjonshemming 
? 

 En uføregrad kan variere over tid 
 Hvor mye, prosentvis man kan arbeide må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle 
 Tilpasninger/teknologi må det tas hensyn til – NAV må få til en god tilpasning hos 

arbeidsgiver 
 
Som alle arbeidstakere inkludert mennesker med utviklingshemming må ansettes etter 
kvalifikasjoner slik at man får mestringsfølelsen i sitt arbeid. Lønnstilskudd fra NAV kan virke 
diskriminerende. 
 
 
  

PS 2/17 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

 

Forslag 

 
Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud har følgende uttalelse til høringen: 
 
 

Behandling i råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud - 26.01.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 

 
Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud har følgende uttalelse til høringen: 
 
Hensikten med forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er å sikre pasientene 
(innbyggerne) bedre, raskere og enhetlige helse og omsorgstjenester. En ser nytten av et slikt 
register, men at det også kan ha negative følger. 
 
Den teknologiske utviklingen åpner for rask utvikling av systemer som også kan oppfattes som 
overvåkende, og en ser nødvendigheten av et strengt regelverk nedfelt i lov og forskrift som 
regulerer bruken av slike registre. 
 
I forslaget til forskrift for KPR registeret settes strenge krav til innsyn og bruk av registeret, men 
en ser at om registeret ikke bare skal ha en registrerende og overvåkende funksjon, må det 
allikevel være relativt enkelt i bruk. Forskriften vil regulere tilgangen til opplysninger fra 
registeret, og det vil føres logg over hvem som henter opplysninger. Det er en kjensgjerning at 
om man har aldri så gode sikkerhetsrutiner, så har opplysninger fra beskyttede registre 
urettmessig blitt hentet ut, ofte i form av et konstruert behov for innsyn på en enkelt person. 
Det må derfor tas inn i forskriften at det opprettes et system som verifiserer bruken, og 
kontrollrutiner som sikrer at forskriften følges. 
 
 

PS 3/17 Videreføring av TT-reglementet 

Forslag 

 
Vedlagte TT-reglement for perioden 1.4.2017-31.3.2018 godkjennes. 
 
 

Behandling i råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud - 26.01.2017  

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 
Rådet tar vedlagte TT-reglement for perioden 1.4.2017-31.3.2018 til orientering. 
 
Rådet er godt fornøyd med budsjettrammene, men har et ønske om årlige møter for 
gjennomgang av TT-tjenesten med kommuner og interesseorganisasjoner.  
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RS 1/17 Leveranseavtale med Brakar AS for 2017 

Behandling i råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud - 26.01.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud ønsker å være med å påvirke på 
leveranseavtalen til Brakar, og har et ønske om å være inkludert i forhandlingene med Brakar i 
neste anbudsrunde. 

 

 

Møtet hevet 

 

 

Reidar Lauritsen, leder    Gerd Johnsen, nestleder



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1082-1   Arkiv:   

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester, - høring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til 

sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg» ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik: 

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 

som skal avgjøre. 

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 

enkelte. 

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og 

pårørende og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på 

sykehjemsplass eller heldøgns tjenester i Norge. 

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se 

hvor behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker 

innsatsen der behovene tydeliggjøres. 

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av 

høringsinstansene har uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe 



mer «rett» til plass eller opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik 

rett også i dag. 

For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak 

om en lokal forskrift.  Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende 

bolig ble satt i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale 

forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette 

seg etter lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.  

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 

1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på 

venteliste. Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest 

kan tre i kraft 1. juli 2017. 

 

Beskrivelse av saken: 

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold 

dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet 

som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles 

plass og kan ikke settes på venteliste. 

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 

kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte 

pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 

vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente 

av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven 

kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. 

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker 

som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente 

av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert 

for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som 

venter på langtidsopphold. 

 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som skal 

politisk godkjennes. 

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

i ny § 2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. 

Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første 

ledd i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene 

tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for 



tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før 

pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. 

Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og omsorgsdepartementet tar 

sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og 

ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak 

dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer 

at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 

Saken sendes til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Rådmannen anbefaler 

høringsinstansene å bifalle forslag til forskrift, som tydeliggjør retten til sykehjemsplass eller 

opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering. 

Forskriften er lett forståelig og godt anvendbar, og den skal «speile» praksis i Ringerike 

kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere. Videre 

vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at 

forskriften må til ny behandling for hver endring.   

Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og 

langtidsplasser, og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide 

praksis for ventelistevedtak, og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis 

så godt som i tråd med forslag til forskrift.  

Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål. 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



FORSKRIFT OM KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDS-

OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT 

TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER I RINGERIKE 

KOMMUNE 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre xx/xx 2017 med hjemmel i lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) § 3-2a andre ledd. 

 

Kapittel 1 

FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG 

ORGANISERING 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskrift er å gi kriterier for tildeling til langtidsopphold i sykehjem eller 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Ringerike kommune. 

Forskriften regulerer videre hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som 

venter på langtidsopphold.  

§ 2 Lovgrunnlag 

Hjemmel for tildeling er lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) §§ 2-1 a 

andre ledd (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen) og 2-1 e første ledd 

(rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig), jfr. lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a. 

Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste 

tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. Kommunen er pålagt å fastsette forskrifter med kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

§ 3 Definisjoner  

Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 

1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e og § 2. 

Omsorgsinstitusjoner med langtidsopphold for personer som har omfattende behov for helse- 

og omsorgstjenester etter forskriften § 1 a til c er ikke helseinstitusjoner etter § 2, og vil derfor 

ikke falle inn under begrepet sykehjem i denne forskrift. 

Med langtidsopphold menes opphold i sykehjem på ubestemt tid. 

Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes boliger:  

a) der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med 

tjenestebehovet som beboere i sykehjem har, 



b) der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester,  

c) der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i 

sykehjem, 

d) der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse 

tilsvarende hva personell vanligvis har i sykehjem, og 

e) der muligheten for å tilkalle hjelp, og responstida før personalet kan komme til 

boligen, er tilsvarende som i sykehjem. 

§ 4 Virkeområde 

Denne forskrift gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Ringerike kommune, jf. 

lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester 

tilsvarende som i sykehjem. 

§ 5 Organisering, ansvar og myndighet 

Ringerike kommune disponerer til enhver tid et visst antall plasser som er beregnet for 

langtidsopphold i sykehjem, samt boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, jf. 

forskriftens § 3. Hvor mange langtidsplasser i sykehjem/ boliger særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester kommunen disponerer til enhver tid framgår av kommunens 

internkontrollsystem. 

Enkeltvedtak i henhold til denne forskrift fattes av Ringerike kommune ved 

Tildelingskontoret. 

 

Kapittel 2 

TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM 

§ 6 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

Langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som  

1. har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og 

2. er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets 

gjøremål på grunn av kognitiv svikt eller fysisk funksjonstap, og  

3. ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og 

omsorg i eget hjem. 

 

Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet 

hjemmetjeneste, tverrfaglig vurdering og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være 

utprøvd og/eller vurdert 

 

 

 



Kapittel 3 

RETT TIL ENKELTVEDTAK OG OPPFØLGING AV BRUKERE SOM VENTER 

PÅ LANGTIDSOPPHOLD / TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT 

FOR HELDØGNS TJENESTER 

§ 7 Vedtak om at kriterier for langtidsopphold er oppfylt  

Dersom pasient eller bruker er vurdert å oppfylle kriteriene for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller bolig med særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, skal opphold i sykehjem 

eller disposisjonsrett til bolig, tildeles umiddelbart. 

Dersom kommunen ikke har ledig plass i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester på det tidspunkt bruker eller pasient får vedtak om rett til slik plass/bolig, 

skal kommunen fatte enkeltvedtak om rett til å stå på venteliste til slik plass. Kommunen skal 

i disse tilfellene fatte enkeltvedtak om hvorledes pasient eller bruker ivaretas fram til opphold 

tildeles.  

Pasient eller bruker som bor hjemme og har fått vedtak om venteliste jf. 2.ledd, skal få tildelt 

opphold innen åtte uker. 

 

§ 8 Oversikt over brukere som venter på langtidsopphold 

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke personer som har fått vedtak om 

venteliste jf. § 7,2.ledd.  

 

 

Kapittel 4 

KLAGE OG IKRAFTTREDELSE 

§ 9 Klage 

Ved klage på enkeltvedtak etter denne forskrift, gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr. 

63 om pasient og brukerrettigheter kapittel 7.  

§ 10 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2017. 
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