
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg 
 
 
 
Tid: 30.08.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, møterom 2 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering ang. behov for tilrettelagte arbeidsplasser v/enhetsleder Lene Gulstad 
Orientering v/enhetsleder Hilde Sørensen: 
• Legevakt 
o Bakvakt 
• Legekontor 
o Listelengde 
• Kursmidler/ Faglig oppdatering 
o Leger, Fysio/Ergo 
 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2017 
Sak nr. Sakstittel  
015/17 Godkjenning av møtebok  
016/17 Referatsaker i perioden  
017/17 Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i 

Fauske kommune 
 

018/17 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune 

 

019/17 Klage på avslag om startlån Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 23.08.17 
 
 
Ole Tobias Orvin 
Utvalgsleder 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
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 Arkiv sakID.: 17/2445 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
015/17 Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
24.05.2017 Protokoll - Helse- og omsorgsutvalg - 24.05.2017 1350662 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Helse- og omsorgsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 24.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 4/2017 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Kjell Eilertsen FL 
Vera Solbakk KRF 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Marianne Sakariassen FL 
 
Andre: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Ellen Johanne Vollan 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Lars Erik Sand 
Nils-Are Johnsplass 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Velkommen til nytt medlem Vera Solbakk. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL):  
Etterspør sak ang. forskrift langtidsplass 
Utvalgsleder svarte. Vi må ha et ekstraordinært møte før kommunestyremøtet. Vil 
komme tilbake med dato. 
Ber om opplæring i lovverk. 
Kommunalsjef svarte. Er enig. Det lages til opplæring av utvalget i diverse lovverk. 

 

Befaring helsetunet 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Folkehelserådgiver Irene Larssen og fagutviklingssykepleier Ellen Vollan orienterte om 
status helse-. omsorg- og sosialplan 2017 - 2025 

· Presentasjon av nærværsrådgiver 



Side 2 
 

· Fauske er vertskommune for kommunepsykologer i samarbeid med Sørfold og Beiarn 
· Barnefysioterapeut er ansatt 
· Alle avdelingene på sykehjemmet er sertifisert som livsgledehjem 
· Økonomimelding - Må se på struktur og arbeidsrutiner for å komme innen budsjettet 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.08.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget i møte nr           den 
 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
011/17 Godkjenning av møtebok  
012/17 Referatsaker i perioden  
013/17 Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler  
014/17 Klage på avslag om parkeringstillatlese for 

forflytningshemmede - unntatt Offentlighet med hjemmel i 
off.lov §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 4 
 

011/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 011/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
012/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 012/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
013/17: Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 



Side 5 
 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
 
 
014/17: Klage på avslag om parkeringstillatlese for forflytningshemmede - unntatt 
Offentlighet med hjemmel i off.lov §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge. 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 014/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge. 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12756     
 Arkiv sakID.: 17/2445 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
016/17 Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Gylne Måltidsaugeblikk 2017 
 
 
2, Partnerskapsavtale mellom Fauske kommune og Nasjonalforeningen for folkehelse - Fauske 
demensforening 
 
 
3, Erfaringer fra tildelingskontoret juli 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 







Fra: Postmottak LMD <Postmottak@lmd.dep.no> 

Sendt: fredag 2. juni 2017 12.07 

Emne: 15/685 Gylne Måltidsaugeblikk 2017 

Vedlegg: Gylne Måltidaugeblikk 2017 - Varmmat til heimebuande.pdf 

 

Se vedlagte saksdokumenter. 

 

Denne e-posten er sendt på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Vennligst ikke svar direkte 

tilbake til avsender, men bruk postmottak@lmd.dep.no som mottaker dersom det er behov for å 

svare på denne e-posten. 

 

Med hilsen 

Landbruks- og matdepartementet 

 

mailto:postmottak@lmd.dep.no










Fra: Berit Vestvann Johnsen 
Sendt: 8. juni 2017 11:42 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: 15/961 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG 

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE - FAUSKE DEMENSFORENING 
Vedlegg: PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG 

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE - FAUSKE 
DEMENSFORENING(181725).pdf; Samarbeidsavtale vedrørende 
Aktivitetsvennordningen i Fauske kommune(181726).pdf; 
Handlingsprogram 2014 - 2018(181727).pdf; Nasjonalforeningen for 
folkehelsens prinsipprogram på demensområdet(181728).pdf 

 

 























 

Erfaring fra tildelings-kontoret juli 2017 

 

Antall dobbeltrom på langtidsavdelinger pr. 31.07.17= 5 

 

Mnd. 

2017 

Antall 

utskrivningsklare 

pas 

Utskrivningsklare 

døgn 

Utskrivningsklare 

pasienter med 

betaling 

Betaling 

Januar 48 3 3 13 866 

Februar 35 0 0 0 

Mars    55 464 

April    97 062 

Mai    50 842 

Juni     

Juli 43 26 6 120 172 

August     

September     

Oktober     

November     

Desember     

            

Plass-situasjon pr. 14.08.17 

 

Nordlandssykehuset- på vent 

på korttidsplass 

1 

Hjemmeboende- på vent på 

korttidsplass/avlastning 

4 

Korttids avdeling- på vent på 

langtidsplass 

2 

Hjemmeboende på vent på 

langtidsplass, venteliste 

1 

 

 

Saksopplysninger plass-tildeling 2017 

 
Langtidsplasser 

innvilget 
7 4 5 3 3 1 4      

 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Langtidsplasser 

avslått 
0 0 0 0 0 0 0      

 

 

Tildelte timer i hjemmetjenesten Nordvest, Sentrum øst og Paviljongene 

 

pr. 31 mars 2016: 1573,4 timer pr. uke 

pr. 30 april 2016: 1512,32 timer pr. uke 

pr. 31 mai 2016: 1497,14 timer pr. uke 

pr. 30 juni 2016: 1483,83 timer pr. uke 

pr. 31 juni 2016: 1464,04 timer pr. uke 

pr. 31 august 2016: 1461,54 timer pr. uke 

pr. 30 september 2016: 1478,1 timer pr. uke 

pr. 31 oktober 2016: 1398,68 timer pr. uke 



  Side 2 of 3 

pr. 30 november 2016: 1500,86 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2016: 1757,08 timer pr. uke 

pr. 31 januar 2017: 1771,8 timer pr uke 

pr. 28 februar 2017: 1653, 81 timer pr. uke 

pr. 31 mars 2017: 1609,88 timer pr. uke 

pr 31 juli 2017: 1609,5 timer pr. uke 

 

 

 
 

 

Økning på 257 timer pr. uke fra november 2016 til desember 2016 kan i hovedsak forklares 

med oppdaterte vedtak på ressurskrevende brukere. 

 

 

 

Tildelte timer rus/psykisk helse 

 

pr. 31 mars 2016: 206,81 timer pr. uke 

pr. 30 april 2016: 212,06 timer pr. uke 

pr. 31 mai 2016: 213,56 timer pr. uke 

pr. 30 juni 2016: 220,39 timer pr. uke 

pr. 31 juli 2016: 224,55 timer pr. uke 

pr. 31 august 2016: 226,97 timer pr. uke 

pr. 30 september 2016: 219,43 timer pr. uke 

pr. 31 oktober 2016: 224,3 timer pr. uke 

pr. 30 november 2016: 225,38 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2016: 224,88 timer pr. uke 

pr. 31 januar 2017: 226,46 timer pr. uke 

pr. 28 februar 2017: 233,63 timer pr.uke 

pr. 31 mars 2017: 237,25 timer pr. uke 

pr. 31 juli 2017: 235,24 timer pr.uke 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12389     
 Arkiv sakID.: 17/1512 Saksbehandler: Nils-Are Johnsplass 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
017/17 Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017 
023/17 Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede 
05.09.2017 

 Kommunestyre  
 
 
Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
BPA ordningen driftes videre slik den driftes i dag. Fauske kommune tilbyr to måter å organisere 
tjenesteytingen enten som kommunal drift eller i brukerens egen regi. 
 

 
Sammendrag: 
Saken er en gjennomgang av organisering og gjennomføring av BPA ordningen i Fauske kommune som 
et svar på spørsmål knyttet til ordningen gitt av Fauske kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede. Saken drøfter særskilt organisering av tjenesteutførelsen og mulighetene for å 
kunne velge private tjenesteleverandører 
 
Saksopplysninger: 
 
Generelt om BPA ordningen 
Bakgrunnen for denne saken er Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmedes (FUN) 
henvendelse til rådmannen 24.06.2015, oppfølging fra FUN 01.02.2016 og sak 012/12 i FUN og sak 
010/17 i Helse og omsorgsutvalget. FUN stiller i sitt brev av 24.06.2015 spørsmål med 
kommunestyrevedtak 69/09 og muligheten til fritt valg av arbeidsgiver: «Bruker kan fritt velge 
arbeidsgiver (kommunen eller ULOBA) når tildeling av BPA er innvilget». I tillegg har FUN 13.03.2017 i 
sak 012/17 blant annet stilt spørsmål om tilbudet i Fauske kommune er godt nok og i henhold til 
regelverket.  
 
BPA ordningen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetslovens § 2-1 bokstav d og Helse og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.6 bokstav b. Ordningen har vært gjeldende siden mai 2000 og 
ble rettighetsfestet med ny Pasient og brukerrettighetslov i 2015. 
 
BPA ordningen skal sørge for at personer med funksjonsnedsettelser og behov for hjelp og assistanse får 
mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv. Ordningen dekker praktisk og personlig assistansebehov i 
og utenfor hjemmet. Mottakere av tjenester organisert som BPA påtar seg arbeidslederrollen for 
assistentene som yter bistand. Arbeidslederen bestemmer selv innenfor lovens- og vedtakets rammer 
hvordan, når og til hva assistentene skal brukes. 
 
Alle tjenester som ytes etter Helse og omsorgstjenesteloven skal være forsvarlige. Tjenestenes 
forsvarlighet er definert i HOL § 4-1. Det stilles krav til et helhetlig og koordinert tilbud, tjenesten skal 
være verdige, tjenesten og personell skal være i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og det skal 



være tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Det er også tydelig at tjenestene må være i tråd med de 
til enhver tid gjeldende kunnskaper og verdier i fagmiljø og samfunnet forøvrig. 
 
BPA ordningen er rettighetsfestet i Pbrl § 2-1 bokstav d. Kravene for at rettighetene skal inntre er: 

· Personen må være under 67 år  
· Ha et langvarig behov for personlig assistanse (dvs minst 2 år) 
· Behovet må være stort, i hovedregel mer enn 32 timer per uke. Brukere med et tjenestebehov 

på minst 25 timer har likevel rett å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen 
kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. 

 
Det er en forutsetning at brukeren både ønsker å påta seg ansvaret arbeidslederrollen innebærer og at 
vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Tjenestemottakere 
som på grunn av kognitiv funksjonsnedsettelse eller ung alder ikke kan være arbeidsleder selv kan la 
noen som kjenner tjenestemottaker godt være arbeidsleder. Dette kalles ofte for medarbeidsleder. 
Ytterligere informasjon om ordningen, rettigheter og plikter for ulike aktører finnes her: 
Opplæringshåndbok BPA 
 
Organisering av BPA 
 
Det er tre måter å organisere BPA ordningen på. 1. Kommunen kan organisere ordningen selv, 2. 
Kommunen kan gjøre avtale med andre aktører om å tilby tjenestene eller 3. Kommunen kan overlate 
brukeren selv til å administrere BPA ordningen. I dag er det 5 mottakere av BPA ordningen der 
kommunene organiserer ordningen og 2 der mottakeren av BPA administrerer ordningen helt selv. Vi 
tilbyr ikke per dags dato organisering gjennom andre aktører (alternativ 2).  
 
Kommunen bestemmer selv hvordan BPA ordningen skal organiseres etter eget ønske. Valg av 
organisasjonsform (hvem som skal tilby tjenesten og ivareta arbeidsgiverfunksjonen i BPA) er ikke en del 
av enkeltvedtaket som tildeler tjenesten. Det er heller ikke et enkeltvedtak i seg selv. Beslutningen ligger 
innenfor kommunens organisasjonsfrihet. Det er ikke knyttet klagerett til kommunens valg av 
organisasjonsform. Brukeren har rett til å medvirke før beslutningen fattes og ved utforming av 
tjenestetilbudet skal det legges stor vekt på hva brukeren mener. Det betyr imidlertid ikke at en 
leverandør som kommunen ikke har avtale med kan velges. I Fauske kan man dermed velge mellom 
kommunen som leverandør av tjenestene eller å organisere ordningen helt selv. Noe som er 
normalmodellen for brorparten av kommunene i Norge. Kommunen sikrer uansett at det er reell 
brukerstyring av tjenestene i tråd med HOL § 3-8 uavhengig av hvem som ivaretar arbeidsgiveransvaret. 
 
Vil Fauske kommune tilby tjenesten også ved private leverandører foreligger det regler for hvordan 
anskaffelsen av private tjenesteleverandører skal gjøres. I all hovedsak er det to ulike måter å gjøre 
anskaffelsen på. Nærmere bestemt inngåelse av rammeavtale eller tjenestekonsesjon. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Når det gjelder spørsmålene fra FUN om BPA ordningen fungerer godt nok og om at ordningen er 
innenfor regelverket er vår oppfatning at ordningen fungerer tilfredsstillende og at den er en god 
ordning for de som er tildelt ordningen. Tildeling av ordningen og organisering av ordningen er etter vår 
vurdering godt innenfor regelverket. Flere av brukerne som i dag mottar ordningen fyller ikke alle 
minimumskravene for å få tildelt denne type tjeneste, men mottar sine tjenester som BPA fordi det er 
den mest hensiktsmessige måten å levere tjenestene på, samt at kvaltiten på tjenesten økes. Dette 
gjøres til tross at vi har en noe større ressursbruk en kommunen strengt tatt kunne ha hatt hadde vi 
valgt den strengest mulige fortolkning av lov og regelverk. Søkere til ordningen som får avslag har 
samme klageadgang som andre søkere av andre tjenester. I siste instans er det Fylkesmannen som 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/960/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-BPA-IS-2313.pdf


vurderer søknaden og som fatter den endelige beslutningen om klagesaken går så langt. 
 
Vurdering av private leverandører av BPA ordningen 
Vil Fauske kommune tilby tjenesten også ved private leverandører foreligger det regler for hvordan 
anskaffelsen av private tjenesteleverandører skal gjøres. I all hovedsak er det to ulike måter å gjøre 
anskaffelsen på. Nærmere bestemt inngåelse av rammeavtale eller tjenestekonsesjon. 
 
Tildeling av rammeavtaler må gjøres som en anskaffelse innenfor lov- og forskrift om offentlige 
anskaffelser. Regelverket må følges i prosessen. Fordelen med å inngå rammeavtaler er at kommunen 
kan lage en konkurranse på både kvalitet og pris. Vi kan dermed kunne oppnå gode tjenester for en 
rimelig penge. Dette forutsetter imidlertid at det finnes flere leverandører at BPA tjenesten slik at en 
reell konkurransesituasjon mellom leverandørene oppstår. Ulempen med å inngå rammeavtaler er at 
det i dag er tvilsomt om brukeren er den som kan velge blant de avtalene som kommunen inngår, 
dersom Fauske kommune inngår avtaler med flere leverandører. Anskaffelsesregelverket må følges, og 
kommunen må velge mekanisme for hvilken av flere leverandører som blir foretrukket basert på 
objektive, transparente og ikke-diskriminerende kriterier. Det er nokså usannsynlig at brukeren vil ha 
samme mekanisme for sitt ønske og valg av assistent og dermed også leverandør. Jussen på området er 
uklar slik at enten må vi velge å inngå rammeavtale med bare en leverandør, eller ta risikoen ved at 
«feil» leverandør i henhold til anskaffelsesregelverket blir valgt av brukeren og igjen risikoen for at dette 
er ulovlig. 
 
Den andre ordningen med tjenestekonsesjon er en ordning som er en avtale mellom kommunen og en 
leverandør som gir leverandøren rett til å levere en tjeneste. Leverandøren tar selv risikoen for at deres 
tjenester ikke blir valgt. Leverandøren blir altså kun betalt for brukerne som velger han som leverandør 
av tjenestene. Fauske kommune vil søke å oppnå best mulig kvalitet til best mulig pris og vi må derfor ha 
en formening om minst tre forhold: Hvilke krav skal settes til leverandørene, hvilke krav skal settes til 
tjenesten og hvilken pris skal sette for konsesjonen. 
Krav til leverandøren kan være om det skal være krav om et minimum antall timer et selskap skal 
forplikte seg til å levere, selskapets økonomiske status og kapasitet, opplæringsrutiner, organisering av 
virksomheten, internkontrollsystemer, erfaring med tjenesten, om referanser er nødvendige, krav til 
fagsamlinger, rutiner for timelister osv. 
Minstekrav til selve tjenesten kan være språkkrav, aldersgrense, vikardekning, forhold rundt håndtering 
av journal og personopplysninger, forhold til politiattest m.m. 
Fauske kommune må også ha en formening om prisen som settes for konsesjonen. Det er en stor 
utfordring for kommunen å kunne sette riktig pris i et marked i kombinasjon med egen 
betalingsvillighet. 
 
Fordeler og ulemper ved bruk av rammeavtale og tjenestekonsesjon oppsummeres i en rapport til 
Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2015 på følgende måte: 
«Fordeler ved bruk av rammeavtale: 

· Mulighet til å begrense antall leverandører 
· Færre leverandører gjør det enklere å sikre tilstrekkelig volum og kompetanse blant de som 

har avtale  
· Klarere regelverk å forholde seg til i kontraktsoppfølgingen (er underlagt lov om offentlige 

anskaffelser) 

 
Ulemper ved bruk av rammeavtale: 

· Mer ressurskrevende for kommunen å gjennomføre anskaffelsen  
· For ressurskrevende for mindre leverandører å innfri de formelle kravene i anskaffelsen 



· Brukervalget er ikke nødvendigvis forenlig med anskaffelsesregelverket 

 
Fordeler ved bruk av tjenestekonsesjon: 

· Den økonomiske risikoen ligger på leverandøren istedenfor kommunen ved at kommunen ikke 
gir garanti om et visst volum. 

· Mindre ressurskrevende for kommunen å gjennomføre anskaffelsen  
· Flere leverandører får mulighet til å etablere seg – også de som ikke har et større konsern i 

ryggen  

 
Ulemper ved bruk av tjenestekonsesjon: 

· For mange leverandører får konsesjon  
· For ressurskrevende for kommunen å følge opp alle leverandørene  
· Risikoen de private leverandørene må ta blir for stor til at det er mulig for dem å etablere seg» 

 
Leveranse av BPA tjenesten fra private aktører og dermed økt brukervalg gir i seg selv noen fordeler og 
ulemper uavhengig av kontraktsform. Fordelene er for det første at større valgfrihet for brukerne er i 
prinsippet et gode i seg selv. For det andre får brukerne mer innflytelse. For kommunen vil en større 
innsikt og bevisstgjøring rundt ressursbruk, kvalitet og kostnader i forbindelse med 
anskaffelsesprosessen og oppfølging av private leverandører kan ha en positiv effekt på driften og 
utførelsen av tjenesten i kommunen. For det fjerde vil det bli et økt fokus på kvalitet og definering av 
kvalitet og hva som er en god tjeneste. Hva er god kvalitet og hvordan kan det måles og dokumenteres. 
Videre virker konkurranse skjerpende på kommunal tjenesteutførelse og er utviklende for tjenesten i 
seg selv. Til slutt klarer private å levere kontinuitet i tjenestene erfaringsmessig forutsatt at 
arbeidsmarkedet er tilstrekkelig stort.  
 
En ulempe er at selv om valgfrihet i prinsippet er et gode, er det for en del sårbare brukere en 
ytterligere belastning å måtte ta et valg. Fra andre steder er det rapportert om at en del brukere ikke 
ønsker å velge, eller har problemer med å forstå hva valget omhandler og innebærer. For det andre er 
innføring og drift av private tjenesteleverandører i BPA ordningen ressurskrevende. Vi må avklare om 
det er hensiktsmessig å innføre private tjenesteleverandører når kommunen har knapphet på ressurser. 
Spesielt gjelder dette avtaleutforming, rapportering og tilsynskompetanse. For det tredje kan pressede 
økonomiske rammer hos leverandørene gi lite rom for kompetanseheving av ansatte. Videre er det 
motstridende insentiver mellom kommunen og private leverandører der kommunen ikke ønsker å bruke 
mer tid enn hva som er nødvendig og tilstrekkelig, der private aktører ønsker å øke vedtaktstiden. For 
det femte oppleves det manglende koordinering for brukere med sammensatte tjenester fra både 
kommunal og privat tjenesteyter samt at mangel på informasjon fra private aktører om brukerens 
endring i behov på andre områder. Til slutt har kommunen vansker med å håndtere tilfeller der en privat 
leverandør forsvinner fra markedet og umiddelbart må yte tjenestene selv. 
 
Fauske kommune har i dag ikke kompetanse eller ressurser til selv å kunne gjøre anskaffelsesprosessen, 
følge opp avtalene og gjennomføre tilsyn av avtalene og tjenesteleveransene. I den grad en slik løsning 
er ønskelig bør nok anskaffelsen, tilsyn og oppfølging gjøres i samarbeid med de andre kommunene i 
Salten. 
 
Kommunestyrets vedtak (69/09) fra 2009 der en tydelig sier at Uloba skal være privat 
tjenesteleverandør er ikke fulgt opp fram til nå. Det har ikke lyktes oss å dokumentere at det er kjørt en 
anskaffelsesprosess iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser eller at Uloba eller andre er tildelt 
tjenestekonsesjon i Fauske kommune. Vedtaket vil dermed ikke la seg gjennomføre da det ikke er i tråd 



med gjeldende lov og forskrifter. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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018/17 Helse- og omsorgsutvalg 30.08.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske 
kommune. 
 

 
Vedlegg: 
09.08.2017 HEOM-sak 6/17 - Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem og forslag til høring 
1339153 

18.08.2017 Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske 
kommune 

1357744 

 
Sammendrag: 
Det vises til HEOM-sak 6/17. 
 
Saksopplysninger: 
Det er kommet inn et høringsvar og et innspill i helse- og omsorgsutvalgets møte 22.02.2017. 
 
Eldrerådets høringssvar - vedtak sak 19/17 av 07.06.2017: 
Eldrerådet krever at rettigheter til å bo sammen for ektefeller/samboere på sykehjem (der de ønsker 
det) selv om bare en har fått vedtak, blir tatt med  i kriteriene for tildeling av langtidsopphold  i 
sykehjem. 
 
Forslag fra KRF, H og V: 
"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen også i 
sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo sammen på 
institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 
· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller delvis 

krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 
· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 
· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders varighet, vedtak 

kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold er ønsket og nødvendig. 



· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 

 
 
Saksbehandlers vurdering:. 
Tildeling av plass til en person som ikke har behov for heldøgns omsorg, vil kunne binde opp plasser slik 
at andre trengende ikke får plass. Dersom den trengende parten går bort, må kommunen kunne bevise 
at den etterlatte er i stand til å gå tilbake til et lavere omsorgsnivå for å frigi plassen. 
Lovverket gir rettighet til den som har behovet. Det finnes ikke hjemmel i lovverket å tildele plass i 
instituisjon til en person som ikke har behov for heldøgns omsorg. 
 
Der et ektepar/samboere begge har behov for langtidsplass i institusjon, vil de kunne  få bo i 
dobbeltrom dersom det er hensiktsmessig. 
 
Rådmann opprettholder sitt forslag til kriterier. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 

006/17 Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017 

 
 

Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og forslag til 
høring. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske 
kommune  
 
1. Bakgrunn for høringsnotatet  
I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgntjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for tildeling 
av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette, jf. pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig 
vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider 
en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre 
ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt 
opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og 
hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester § 3-2 a).  
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.  
 
Formålet til regjeringen er:  
· vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis  
· forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har  
· tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er 

knyttet til kommunens kapasitet der og da  
· gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere press på 

kommunene  

 
1.1 Fauske kommunens vurderinger  
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgntjenester. I Fauske kommune er det omsorgsboliger som er tilrettelagt for 



heldøgntjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i 
institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.  
 
Beboere i omsorgsboliger får heldøgntjenester av det faste personalet som er tilknyttet 
bofellesskapet. I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke 
organisert på samme måte i bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i 
sykehjem en hva det kreves i omsorgsbolig. Personer som bor i hjemme i private boliger og 
omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak 
på fastsatte tidspunkt etter brukerens behov.  
 
Virkeområdet til denne forskriften i Fauske kommune er derfor for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose. 
Fauske kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene tildeles 
for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Fauske 
kommune benytter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (BEON) som skal følges ved 
tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet.  
 
For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har Fauske kommune valgt 
å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av 
kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og 
hjemmebesøk med observasjon og muntlig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. 
 
Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og dets 
omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen 
av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov for langtidsplass i 
sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og andre tjenester i 
omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. 
Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette er 
forsvarlig.  
 
2. Høring  
Fauske kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf. 
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette. 
Høringsdokumentet «Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske 
kommune» er tilgjengelig på vår nettside www.Fauske.kommune.no.  
 
2.1 Høringsfrist  
Det er 3 måneders høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 23.05. 2017. Høringssvar sendes 
skriftlig til postmottak@fauske.kommune.no. Merk svaret med saksnummer xx/xxxx og «svar på 
høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske kommune».  
 
2.2 Høringsinstanser  
Dette er en åpen høring som alle kan svar på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt 
over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner noen på mottakerlista 
ber vi om at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er tilgjengelig for alle på kommunens 
hjemmeside, og kunngjøres i (lokalavis/hjemmeside). 
  
3. Videre prosess  
Samhandlingsområdet helse- og omsorg har ansvar for at høringssvar vurderes og at forslaget til 
forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft etter vedtak i Fauske 
kommunestyre, og senest xx.xx.17. 
 

http://www.fauske.kommune.no/


 
 
Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017: 
 
Behandling: 

Anna Antonsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av KRF, H og V: 
"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen også i 
sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo sammen på 
institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 

· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller delvis 
krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 

· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 

· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders varighet, vedtak 
kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold er ønsket og nødvendig. 

· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 
Illustrasjonen i forslag til forskrift tas ut. 
 

Anna Antonsen (KRF) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Alle som i kontakt med kommunen ytrer ønske om å søke om sykehjemsplass, skal uoppfordret tilbys 
hjelp til utfylling av søknaden. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
KRF/H/V's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 
KRF/H/V's forslag ble enstemmig lagt ved saken. 
KRF's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
HEOM- 006/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske 
kommune  
 
1. Bakgrunn for høringsnotatet  
I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgntjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for tildeling 
av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette, jf. pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig 



vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider 
en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre 
ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt 
opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og 
hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester § 3-2 a).  
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.  
 
Formålet til regjeringen er:  
· vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis  
· forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har  
· tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er 

knyttet til kommunens kapasitet der og da  
· gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere press på 

kommunene  

 
1.1 Fauske kommunens vurderinger  
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgntjenester. I Fauske kommune er det omsorgsboliger som er tilrettelagt for 
heldøgntjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i 
institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.  
 
Beboere i omsorgsboliger får heldøgntjenester av det faste personalet som er tilknyttet 
bofellesskapet. I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke 
organisert på samme måte i bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i 
sykehjem en hva det kreves i omsorgsbolig. Personer som bor i hjemme i private boliger og 
omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak 
på fastsatte tidspunkt etter brukerens behov.  
 
Virkeområdet til denne forskriften i Fauske kommune er derfor for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose. 
Fauske kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene tildeles 
for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Fauske 
kommune benytter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (BEON) som skal følges ved 
tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet.  
 
For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har Fauske kommune valgt 
å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av 
kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og 
hjemmebesøk med observasjon og muntlig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. 
 
Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og dets 
omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen 
av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov for langtidsplass i 
sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og andre tjenester i 
omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. 



Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette er 
forsvarlig.  
 
2. Høring  
Fauske kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf. 
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette. 
Høringsdokumentet «Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske 
kommune» er tilgjengelig på vår nettside www.Fauske.kommune.no.  
 
2.1 Høringsfrist  
Det er 3 måneders høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 23.05. 2017. Høringssvar sendes 
skriftlig til postmottak@fauske.kommune.no. Merk svaret med saksnummer xx/xxxx og «svar på 
høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske kommune».  
 
2.2 Høringsinstanser  
Dette er en åpen høring som alle kan svar på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt 
over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner noen på mottakerlista 
ber vi om at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er tilgjengelig for alle på kommunens 
hjemmeside, og kunngjøres i (lokalavis/hjemmeside). 
  
3. Videre prosess  
Samhandlingsområdet helse- og omsorg har ansvar for at høringssvar vurderes og at forslaget til 
forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft etter vedtak i Fauske 
kommunestyre, og senest xx.xx.17. 
 
 
Illustrasjonen i forslag til forskrift tas ut. 
 
 
Legges ved saken (Innspill til høring fra KRF, H og V): 

"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen også i 
sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo sammen på 
institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 

· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller delvis 
krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 

· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 

· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders varighet, vedtak 
kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold er ønsket og nødvendig. 

· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 

 
Sammendrag: 
Høringsdokument Fauske kommune,  
Forslag til: 
Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Fauske kommune. 

http://www.fauske.kommune.no/


 
Hjemmel: Vedtatt i Fauske kommunestyret (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jf. 
lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 
 
§ 1. Formål  
Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse og 
omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 
Forskriften skal:  

a. bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan 
pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 

b. forholde seg til forsvarlighetsprinsippet 
§ 2. Virkeområde  
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Fauske kommune, og som har behov for 
langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og forsvarlige helse- 
og omsorgstjenester. 
Fauske kommunes tilbud om plass i bofellesskap med heldøgntjenester omfattes ikke av forskriften. 
 
§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling  
Fauske kommune bruker beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og 
tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med 
økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være 
forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem, dette inkluderer utredning og vurderingsopphold på 
korttidsopphold. 
 
 

 
(www.veilederen.no) 



IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker 
eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, denne brukes ved vurdering. Ved vurdering tas det 
hensyn til søkers: 

a. Evne til egenomsorg  
b. Mentale tilstand / funksjon  
c. Nettverk og dets omsorgsevne 
d. Boforhold / geografi 
e. Endring i helsetilstand  
f. Kognitiv svikt 
g. Fall tendens 
h. Ernæring problematikk 

 
§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem  
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som etter § 3 i denne forskriften er 
vurdert til å ha omfattende behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke 
krever sykehusinnleggelse. 
 
Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

a. Omfattende behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre tjenester 
har vært forsøkt eller vurdert, uten å dekke nødvendig og forsvarlig tjeneste som dekker 
behov for helse og omsorgstjenesten. 

b. Omfattende hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og 
behandlinger kun kan gis i institusjon. 

§ 5. Endring/bedring av funksjon. 
Ved endring av funksjon, kan pasienter skrives ut fra langtidsplass, der dette vurderes som faglig 
forsvarlig. 
 
§ 6. Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle 
behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. 
Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og på 
Tildelingskontoret/saksbehandler. Søknad sendes til Tildelingskontoret/saksbehandler, som behandler 
og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester. 
 
§ 7. Venteliste 
Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i 
hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er 
ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av Tildelingskontoret/saksbehandler. Ved 
ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 prioriteres. 
Tildelingskontoret/saksbehandler har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å 
vurdere situasjonen jevnlig. 
 
§ 8. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester 
for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel være økt 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester 
beskrevet i omsorgstrappa. 
 
Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, kan få vurdert tilbud om avlastende tiltak for 
særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også vurderes. 
 



§ 9. Egenandel 
Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester. 
 
§ 10. Klageadgang  
Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal være 
skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes for 
Tildelingskontoret/saksbehandler i N.N kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom 
det ikke gis medhold skal Tildelingskontoret/saksbehandler sende klagen til Fylkesmannen for endelig 
vurdering og avgjørelse. 
Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. 
For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder 
Tildelingskontoret/saksbehandler.  
Ikrafttreden 
xx.xx.2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune. 

 
Hjemmel: Vedtatt i Fauske kommunestyret (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 
30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-

a, andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 

 
§ 1. Formål  
Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse 
og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med 
rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 
Forskriften skal:  

a. bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt 
beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 

b. forholde seg til forsvarlighetsprinsippet 
 
§ 2. Virkeområde  
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Fauske kommune, og som har behov for 
langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
Fauske kommunes tilbud om plass i bofellesskap med heldøgntjenester omfattes ikke av 
forskriften. 
 
§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling  
Fauske kommune bruker beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av 
tjenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende 
hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på 
lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem, dette 
inkluderer utredning og vurderingsopphold på korttidsopphold. 

 
IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de 
som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, denne brukes ved vurdering. 
Ved vurdering tas det hensyn til søkers: 

a. Evne til egenomsorg  
b. Mentale tilstand / funksjon  
c. Nettverk og dets omsorgsevne 
d. Boforhold / geografi 
e. Endring i helsetilstand  
f. Kognitiv svikt 
g. Fall tendens 
h. Ernæring problematikk 

 
§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem  
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som etter § 3 i denne 



forskriften er vurdert til å ha omfattende behov for oppfølging av medisinsk behandling, 
pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse. 
 
Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

a. Omfattende behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre 
tjenester har vært forsøkt eller vurdert, uten å dekke nødvendig og forsvarlig 
tjeneste som dekker behov for helse og omsorgstjenesten. 

b. Omfattende hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre 
helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i institusjon. 

 
§ 5. Endring/bedring av funksjon. 
Ved endring av funksjon, kan pasienter skrives ut fra langtidsplass, der dette vurderes som 
faglig forsvarlig. 
 
§ 6. Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av 
individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. 
Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og på 
Tildelingskontoret/saksbehandler. Søknad sendes til Tildelingskontoret/saksbehandler, som 
behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester. 
 
§ 7. Venteliste 
Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på 
venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av 
Tildelingskontoret/saksbehandler. Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra 
kriteriene i § 4 prioriteres. 
Tildelingskontoret/saksbehandler har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, 
og å vurdere situasjonen jevnlig. 
 
§ 8. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige 
tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel 
være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold 
og/eller andre tjenester beskrevet i omsorgstrappa. 
 
Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, kan få vurdert tilbud om 
avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter 
skal også vurderes. 
 
§ 9. Egenandel 
Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse 
og omsorgstjenester. 
 
§ 10. Klageadgang  
Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage 
skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes 



for Tildelingskontoret/saksbehandler i N.N kommune, som tar saken til vurdering i første 
instans. Dersom det ikke gis medhold skal Tildelingskontoret/saksbehandler sende klagen til 
Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. 
For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, 
veileder Tildelingskontoret/saksbehandler.  
 
Ikrafttreden 
xx.xx.2017 
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