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Høringssvar – forslag til ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

Innledning og hovedpunkt 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 18. oktober 2010 der forslag til ny felles lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester blir lagt frem. Lovforslaget skal erstatte 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, og gi endringer i flere andre lover, 

deriblant pasientrettighetsloven og helsepersonelloven.  

 

Stikkord for noen av våre hovedpunkter : 

 Vi er er positive til en harmonisering av dagens helse- og sosiallovgivning.  

 Materielle rettigheter: Rettighetsbestemmelsen er gitt en utydelig utforming, som ikke 
bidrar til å avklare dagens uklarheter. Fordeler og ulemper ved flytting av 
rettighetsbestemmelsene fra særlov til pasientrettighetsloven er lite diskutert i 
høringsnotatet.  

 Prosessuelle rettigheter: Forslaget innebærer en vesentlig og uakseptabel svekkelse.  

 

Rettssikkerhet 

De typer tjenester som er omfattet av dette lovverket, er av grunnleggende betydning for den 

enkelte persons livskvalitet; mulighet for å mestre sykdom eller nedsatt funksjonsevne, leve og 

bo selvstendig og ha et meningsfylt og aktivt liv. Tjenestenes sentrale betydning tilsier et klart 

rettssikkerhetsfokus. Det er viktig at lovers materielle innhold er entydige for å skape 

forutsigbarhet og hindre maktmisbruk. Helse- og sosiallovgivningen er imidlertid et rettsområde 

der det er behov for å ha skjønnsmessige kriterier for å gi mulighet for tilpasning til den 

individuelle situasjon. Presisjonsnivået i de materielle reglene, vil dermed være begrenset. Den 

viktigste rettssikkerhetsgarantien ligger derfor i regler som skal sikre betryggende 

saksbehandling. 

 

Forslagene i høringsnotatet innebærer dårligere rettssikkerhet enn dagens lovgivning for 

personer som er avhengige av helse- og sosialtjenester, uten at de rettssikkerhetsmessige 

konsekvenser er drøftet. Blant annet foreslås unntak fra sentrale deler av forvaltningsloven i 

langt større grad enn det som gjelder i dag, spesielt for de tjenestene som er regulert i 

sosialtjenesteloven. 

 

Begrepsbruk   

Vi deler oppfatningen til Bernt-utvalget som i NOU 2004: 18 punkt 1.5 sier at det er prinsipielt 

viktig å benytte begreper som ikke viderefører negative holdninger og som kan gi uriktige 

assosiasjoner. De begreper som benyttes bør være nøytrale for ikke å låse forståelsen i en 

uheldig eller kontroversiell retning. Det bør etter vår oppfatning gjøres en nærmere 
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gjennomgang av begrepsbruken i høringsnotatet, både av de hensyn som er nevnt ovenfor, 

men også for å tilstrebe en ensartet begrepsbruk i hele velferdslovgivningen. 

 

Begrepet bruker  

I høringsnotatet benyttes bruker om mottakere av andre tjenester enn helsetjenester. Det 

fremstår som forvirrende at det skilles mellom pasient og bruker. I flere sammenhenger i dag 

benyttes bruker som en fellesbetegnelse på pasienter, mottakere av ulike tjenester og ytelser, 

elever, pårørende osv. Slik brukes begrepet f. eks. i forbindelse med brukermedvirkning og i 

kvalitetsforskriften. Begrepet  bruker passer dessuten mindre godt når det gjelder tvungne 

tjenester, slik som tiltakene i høringsnotatets kapittel 9 og 10. 

 

I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i NAV (sosNAV-loven) er begrepet 

tjenestemottaker brukt. Det samsvarer med Bernt-utvalgets forslag til felles nøytral 

begrepsbruk. Tjenestemottaker er dessuten benyttet i flere nyere forskrifter, f.eks. i forskrift om 

internkontroll i sosial- og helsetjenesten og i verdighetsforskriften. 

 

 

Begrepet omsorg  

Omsorg er et annet begrep vi mener bør revurderes. Det skal erstatte det som i dag betegnes 

som sosiale tjenester. Begrepet gir imidlertid assosiasjoner til ”pleie- og omsorg” som inngår 

som en del av helsehjelpdefinisjonen, og er derfor egnet til å skape uklarhet om hvilke 

tjenester som faller inn under begrepet. Dersom departementet finner det formålstjensling å 

bytte ut dagens begrep “sosiale tjenester”, bør det være til et begrep som er tydelig og 

klargjørende både for tjenestemottakere og de som skal anvende loven.  

 

Den nye loven skal i stor grad forvaltes av andre yrkesprofesjoner enn jurister. Det tilsier at 

lovgiver gjør klare valg med hensyn til hvilke begreper som benyttes i lovgivningen. Endring av 

terminologi bør kun gjøres når det er absolutt nødvendig. Det tar tid å innarbeide begreper i 

den praktisk utøvende hverdagen, og begrepsbruken i velferdslovgivningen bør derfor 

harmoniseres så langt som mulig. 

 

Til § 3-2. Kommunens ansvar for individ- og grupperettede helse- og 
omsorgstjenester 

Vi vil her begrense oss til å kommentere § 3-2 nr. 6 Andre helse- og omsorgstjenester.  

I høringsnotatet s. 136 sies at de oppgaver kommunene har etter gjeldende lovgiving skal 

videreføres, og at det ikke er intensjonen å foreta en innskrenkning i kommunenes oppgaver. 

Etter vår oppfatning er utformingen av § 3-2 nr. 6 egnet til å skape misforståelser på dette 

punkt. 

 

Tjenestene nevnt i høringsnotatet § 3-2 nr. 6 bokstav a til c er på ulikt vis, en videreføring av 

dagens bestemmelse om praktisk bistand i sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a. Begrepet 

praktisk bistand er, i tråd med lovens formål, åpent i forhold til hvor bistanden skal ytes. Både 

ordlyden i lovforslaget og eksemplene i notatet synes imidlertid  å forutsette at disse tjenestene 

ytes i tjenestemottakers hjem. Dette kan oppfattes som en vesentlig sosialpolitisk endring eller 

signal i motsatt retning av lovens formålsbestemmelse. Det bør derfor komme tydeligere frem 

at tjenester normalt gis både i og utenfor personens hjem.  
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Etter sotjl § 4-3 er det et vilkår for å ha rettskrav på sosiale tjenester at en er helt avhengig av 

praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Helse- og omsorgsdepartementet 

tolker  ”dagliglivets gjøremål”  slik at kommunens plikt også omfatter tjenester som skal dekke 

den enkeltes behov for aktivitet (Ru I-5/07). Aktivitetstilbud på dagtid bør i tråd med dette, tas 

inn i tjenestekatalogen i § 3-2. 

 

Etter vår oppfatning er det gitt en uklar begrunnelse for hvorfor tjenester omhandlet i forslagets 

§§ 3-7, 3-8 og 3-9 (omsorgslønn, bolig og BPA) ikke er tatt med i § 3-2.  Dette er tiltak som 

ofte er sentrale for å sikre en helhetlig og sammenhengende tjeneste for den enkelte. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er dessuten en ordning som har vist seg spesielt egnet 

til å sikre økt selvstendighet og samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser, 

og derigjennom fremme lovens formål.  

 

Til § 4-1. Forsvarlighet og § 4-2 Pasientsikkerhet og kvalitet 

Vi støtter intensjonen om en felles bestemmelse om forsvarlighet som skal gjelde for alle 

virksomheter som omfattes av ny lov. Kravet til forsvarlighet er en lovfestet og vel innarbeidet 

norm i helsetjenesten, både på virksomhetsnivå og for det individuelle helsepersonellet. I dag 

er ikke kravet til forsvarlig virksomhet lovfestet for sosialtjenestens del, selv om det ikke er tvil 

om at det gjelder et slikt krav. 

 

Etter vårt syn er det vesentlig at det i premissene til ny lovgivning blir gitt en gjennomarbeidet 

og tydelig beskrivelse av hvordan den rettslige standarden forsvarlighet skal forstås. 

 

Det er ikke tvilsomt at forsvarlighetskravet slik det er uttrykt i helsepersonelloven § 4, også 

inneholder en etisk standard – ”omsorgsfull hjelp”. Innføringen av begrepet verdighet kan ses 

på som en utdyping av forsvarlighetskravets etiske element. At verdighet er et element i 

forsvarlighetskravet og ikke et eget isolert krav, bør gå tydelig frem av de fremtidige 

lovforarbeidene.  

 

Kvalitet er trukket inn flere steder i høringsnotatet der kravet til forsvarlighet er omtalt. Dersom 

departementet finner grunn til at lovteksten skal inneholde kvalitet i tillegg til forsvarlighet,  bør 

sammenhengen mellom disse begrepene komme klarere fram. Det må ikke være tvil om at 

kvalitet er et vesentlig element i forsvarlighetskravet.   

 

Hvis departementet ønsker at den fremtidige lovteksten skal inneholde sentrale elementer i 

forsvarlighetskravet, bør det fremgå at dette ikke er en uttømmende beskrivelse av innholdet i 

den rettslige standarden. 

 

Kravet til forsvarlighet på virksomhetsnivå har etter vår oppfatning klar sammenheng med 

kravet til internkontroll som er innført i sosial- og helsetjenesten.  Internkontroll er etter hvert 

blitt et kjent begrep. Inkludert i dagens krav til internkontroll, ligger en plikt til å sikre 

pasientsikkerheten. Derfor vil det, slik vi ser det, være uheldig å innføre pasientsikkerhet som 

nytt begrep i lovteksten. Fremfor å innføre en egen bestemmelse om pasientsikkerhet, mener 

vi at departementet bør arbeide med å utdype forskriften om internkontroll. 
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Andre ledd i ny § 4-1 om krav til journal- og informasjonssystemer, mener vi tematisk hører 

hjemme et annet sted enn i en generell bestemmelse om forsvarlighet. Kravet om effektiv 

elektronisk samhandling må uttrykkes slik at det ikke kan oppfattes å komme i strid med 

forsvarlig organisering av virksomheten og personvernhensyn.  

 

Samlet regulerer §§ 4-1 og 4-2 krav til forsvarlighet, til internkontroll og til journal- og 

informasjonssystemene. En bedre måte å systematisere disse kravene på, kan være å 

plassere dem i hver sin bestemmelse slik det er gjort i spesialisthelsetjenesteloven.  

 

Kommentarer til endringer i pasientrettighetsloven 

Til ny § 2-1a. Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 
kommunen 

I høringsnotatet s. 26 sies det at forslaget «innebærer at pasient- og brukerrettigheter knyttet til 

kommunale helse- og omsorgstjenester videreføres, men at de samles i 

pasientrettighetsloven.»  Lovforslaget er imidlertid utformet slik at det ikke er klart hvilke vilkår 

som må være oppfylt for å utløse et rettskrav på tjenester og hvilke tjenester det i så fall 

gjelder.  

 

Rettssikkerhetshensyn tilsier at loven bør angi kriterier for når en person har rettskrav på 

tjenester. Det er ikke tilfredsstillende å regulere dette i forskrift. En tydeliggjøring av hvilke 

vilkår som må være oppfylt for å gi krav på tjenester, bidrar til forutberegnelighet og til å nå 

målsettingen om et likeverdig tjenestetilbud for personer med likeartede behov.  

 

Etter ordlyden i forslaget til ny § 2-1a gjelder retten til øyeblikkelig hjelp kun helsetjenester. I 

høringsnotatet sies det at departementet ikke ser behov for å innføre rettighetsfesting av 

”øyeblikkelig omsorgs- eller sosialhjelp” (s. 264). Behov for praktisk bistand kan også oppstå 

plutselig, f.eks. ved omsorgsgivers sykdom, og kan være like nødvendig som helsetjenester for 

den enkelte, f.eks. for den som trenger kontinuerlig tilsyn for å unngå skader. Vi ber derfor 

departementet vurdere å lovfeste en plikt for kommunen til å yte øyeblikkelig praktisk bistand til 

den som har et påtrengende behov for hjelp. 

 

Til ny § 2-7. Forvaltningslovens anvendelse 

Høringsnotatet foreslår at forvaltningslovens kapittel IV og V generelt ikke skal gjelde for 

vedtak om helse- og omsorgstjenester fra kommunen.  Disse reglene gir sakens parter viktige 

prosessuelle rettigheter under saksforberedelsen (grundig utredning, varsling før endring, 

innsyn og kontradiksjon) og sikrer skriftlighet og begrunnelse for vedtaket. Reglene ivaretar 

respekt for den saken direkte gjelder ved å bedre vedkommendes mulighet for å ivareta sine 

interesser, og de bidrar til et riktigere og bedre resultat. Å få et skriftlig vedtak med 

begrunnelse, bidrar dessuten til økt forståelse i de tilfelle en ikke har fått det en har søkt om, 

og gir et grunnlag for å vurdere eventuell klage.  

 

Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder i dag for vedtak om sosiale tjenester etter 

sosialtjenesteloven og om hjemmesykepleie og plass i institusjon etter 



 

5  

kommunehelsetjenesteloven, uavhengig av tjenestens varighet.  Disse prosessuelle 

rettighetene er også beholdt i den nye sosNAV-loven ved vedtak om økonomisk stønad.  

 

Saker som gjelder dagsenter/aktivitetstilbud og bolig til vanskeligstilte, er også enkeltvedtak 

som i dag omfattes av forvaltningslovens kapittel IV og V. Også slike avgjørelser risikerer å 

falle utenfor, alt avhengig av hva som i den nye loven vil gå inn under «avgjørelser etter dette 

kapitlet» i forslaget § 2-7. Samtidig foreslås ingen videreføring av kommunens plikt etter 

sosialtjenestelovens § 8-4 om samråd med tjenestemottaker, en bestemmelse som i praksis er 

et svært viktig supplement til forvaltningslovens krav til saksforberedelsen. Heller ikke dagens 

bestemmelse i kommunehelsetjenestelovens 2-1 andre ledd om at helsetjenesten skal gi den 

som søker eller trenger helsehjelp de opplysningene vedkommende trenger for å ivareta sin 

rett, er foreslått videreført.  

 

Samlet sett innebærer forslagene i høringsnotatet en vesentlig svekket rettssikkerhet for svært 

mange. Reglene om informasjon og medvirkning i pasientrettighetslovens kapittel 3 

kompenserer på langt nær for denne svekkelsen. 

 

Også her er notatets begrunnelse og eksempelbruk knyttet til forskjellige former for helsehjelp 

til tross for at det først og fremst er sosiale tjenester som blir berørt av endringen. 

Departementet har lagt avgjørende vekt på at reglene i forvaltningslovens kapittel IV og V ikke 

passer for beslutninger som treffes i den kliniske virksomheten. De kommunale helse- og 

omsorgstjenestene er langt mer mangfoldig enn det som kan betegnes som klinisk virksomhet. 

Det er ikke gitt noen relevant begrunnelse for hvorfor vedtak om sosiale tjenester som 

avlastning, personlig assistanse og omsorgslønn foreslås unntatt.  

 

Riktignok foreslås at forvaltningslovens kapittel IV og V skal gjelde ved vedtak om tjenester i 

hjemmet og plass i institusjon på mer enn to uker. Grensen på to uker er i notatet begrunnet 

med at det er behov for fleksible og smidige ordninger ved akutte og kortvarige behov (s. 105). 

Vi kan ikke se at forvaltningslovens krav til saksforberedelse, skriftlig vedtak og begrunnelse 

ikke passer i slike saker. Disse kravene er også her av stor betydning for partenes 

rettssikkerhet. Eksempler på saker om kortvarige tjenester kan være søknad om hjelp hjemme 

ved avvikling av tiltrengt ferie for omsorgspersoner, ekstra avlastning ved sykdom eller 

reisefravær eller korttidsopphold på sykehjem. Tidsfaktoren og hvor mye en sak haster, 

påvirker hvilke krav som stilles etter forvaltningslovens § 17, til grundighet ved utredningen. 

Mange korttidsytelser søkes det dessuten om i god tid, slik at hastemomentet ikke er til stede. 

 

Forslaget etterlater videre tvil om forvaltningslovens kapittel IV og V er ment å gjelde for ytelser 

av kort varighet, men med en viss regularitet, for eksempel avlastning annenhver helg. 

 

Til ny § 7-6. Forvaltningslovens anvendelse   

Forslaget om at klageinstansen ikke lenger skal ha mulighet til å treffe nytt vedtak i saken 

innebærer en vesentlig forvaltningsrettslig endring med store velferdsmessige konsekvenser.  

 

De generelle tilrådingene i forvaltningsrettslig litteratur er at klageinstansen bør bruke sin 

kompetanse til å treffe nytt vedtak i de situasjoner hvor det foreligger tilstrekkelig grunnlag for 

det. Spesielt gjelder dette i saker hvor tidsfaktoren er viktig for partene. Den utsettelsen og 

usikkerheten en ny runde i kommunen innebærer, er en stor belastning for partene, spesielt 
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fordi de ofte vil være i en ekstra presset eller utsatt situasjon med lite overskudd, samtidig som 

saken har stor velferdsmessig betydning for dem. Å være avhengig av hjelp, gjør en utsatt og 

sårbar. 

 

Det foreslås dessuten at klageinstansen skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale 

selvstyret ved prøvingen av det frie skjønn. Reelt sett er dette neppe særlig forskjellig fra 

begrensningen i fylkesmannens prøvingsrett i sosialtjenestelovens § 8-7. Men i tillegg 

innebærer høringsnotatet en fjerning av den materielle føringen i sosialtjenestelovens § 8-4 om 

at det skal legges stor vekt på tjenestemottakers syn på behovet for og utforming av 

tjenestene. Sammenholdt er dette et signal om at hensynet til det kommunale selvstyret på 

dette området skal tillegges langt større vekt enn ved statlig overprøving av andre kommunale 

vedtak, jfr forvaltningslovens § 34.  

 

Sosialtjenestelovens begrensning i klageinstansens kompetanse er blitt sterkt kritisert fra 

mange hold, bl a Sivilombudsmannen: “Sakene etter sosialtjenesteloven har stor personlig og 

velferdsmessig betydning for partene, slik at rettssikkerhetshensyn bør være et tungtveiende argument 

for ikke å begrense klageinstansens kompetanse.” (SOM 2008 s 161)  

 

De foreslåtte endringer vil innebære svekket rettssikkerhet og åpne for større ulikhet i praksis 

mellom kommunene. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Randi Sigurdsen Kristin Solberg 

stipendiat universitetslektor 

  

  

 


