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Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - Rett til brukerstyrt personlig 

assistanse - Uttalelse  

 

Vi viser til brev mottatt 22. mars 2013 med oversendelse av høringssak. 

 

Kommunal- og regionaldepartementet støtter ikke forslaget om at eventuelle avslag fra 

kommunen skal sendes fylkesmannen for overprøving. En slik ordning vil innebære 

innføring av en ny og automatisk statlig kontroll overfor kommunene. Det er ikke 

dokumentert at det er behov for en slik statlig kontroll. Det bør være tilstrekkelig med 

de klagemuligheter som allerede foreligger. Vi viser til at etter pasient- og 

brukerrettighetsloven § 7-2 kan man klage til Fylkesmannen hvis man mener at 

bestemmelsene i blant annet kapittel 2 er brutt. I tillegg vil andre statlig kontroll- og 

styringshjemler kunne gjøres gjeldende, som statlig tilsyn med kommunens helse- og 

omsorgstjenester. 

 

Departementet er videre skeptisk til at kommunen kun skal kunne avslå søknader når 

en slik organisering av tjenesten vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. Vi 

kan ikke se at dette vesentlighetskravet er særskilt drøftet i høringsnotatet. Etter vår 

vurdering harmonerer dette mindre godt med Stortingets anmodningsvedtak om at 

rettighetsfestingen skal gjøres innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i 

dag. Etter vårt syn bør kommunen ha adgang til å avslå en søknad dersom en 

organisering som brukerstyrt personlig assistanse medfører økt kostnad for 

kommunen. 

 

Vi ber også om at det utdypes hva som ligger i uttrykket ”dokumentere” i lovforslagets 

tredje ledd. Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at det ikke vil bli stilt 
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særskilte krav til hvordan kommunene dokumenterer kostnadsberegningen. Vi legger 

også til grunn at det uttrykket ikke innebærer noe mer enn et krav om alminnelig 

sannsynlighetsovervekt. 

 

Kommunal- og regionaldepartementet ber for øvrig om å få tilsendt en oppsummering 

av høringsuttalelsene fra kommunesektoren.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Gry Johansen 

 rådgiver 
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