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Høringssvar fra Asker kommune– Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud 
til hjemmeboende personer med demens 
  
Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 12. oktober 2018 med vedlagt 
høringsnotat om lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens. Komité for helse og omsorg har behandlet saken i sitt møte 16.1.2019. 
  
Høringsnotatet inneholder forslag til: 
•             Endring av lov om kommunale helse og omsorgstjenester med lovfesting av kommunal plikt 
til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. 
•             Endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for å 
tydeliggjøre at kommunene har rett til å kreve egendeler for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens. 
  
Asker kommune mener at aktivitetstilbud er en nødvendig og riktig del av en helhetlig tiltakskjede. 
Det er viktig for den enkelte for å ivareta deltagelse, mestring og livskvalitet, men også av vesentlig 
betydning for pårørende til personer med demens som ofte påtar seg store omsorgsoppgaver. 
Mange ønsker å ha sine nærmeste hjemme så lenge som mulig, og den avlastningen et dagtilbud gir 
utsetter behovet for høyere omsorgsnivå. Asker kommune har flere dagaktivitetstilbud for personer 
med demens, og det er også etablert tilbud som kan benyttes tidlig i sykdomsforløpet.  
  
Asker kommune støtter likevel ikke at kommunenes plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med diagnosen demens lovfestes. Dette begrunnes med at hovedregelen i 
helse- og omsorgstjenesteloven er at det er kommunen som avgjør hvordan kommunale tjenester 
skal organiseres, og hvilken tjeneste eller kombinasjon av tjenester hver enkelt skal få tilbud om. Det 
som tilbys skal oppfylle kravet om nødvendige helse- og omsorgstjenester av forsvarlig kvalitet og 
omfang, og baseres på en individuell og faglig vurdering. 
Asker kommune ser derfor ikke at det er nødvendig, eller riktig, å svekke prinsippet om kommunalt 
selvstyre gjennom en ny lovparagraf.  
  
Videre er det, etter kommunes syn, uheldig å lovfeste en plikt til å tilby en viss type tjenester til en 
spesifikk pasientgruppe/diagnose. Dagens lovverk er i hovedsak diagnoseuavhengig og har 
innbyggers behov som utgangspunkt. En diagnose i seg selv er ikke avgjørende for hvilke behov den 
enkelte har. Det må gjøres en individuell vurdering av hva som er nødvendig og forsvarlig 
tjenestetilbud for å ivareta den enkelte brukers behov. En lovfestet plikt for dagaktivitetstilbud til 
personer med demensdiagnose kan ekskludere andre som har kognitiv svikt med ulike funksjonstap 
og behov for et tilrettelagt dagaktivitetstilbud.  
Dersom lovforslaget blir vedtatt forutsetter kommunen at tilskudd til dagaktivitetsplasser fra 2020 
innlemmes i rammetilskuddet som beskrevet i høringsnotatet. 
  
Asker kommune har ingen innvendinger mot forslag til endringer i forskrift om egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester for å tydeliggjøre at kommunene har rett til å kreve 
egendeler for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 
  
  



Med vennlig hilsen 
  
Gjøril Bergva 
rådgiver Helse og omsorg 
Asker kommune 
Tlf: 93 49 73 71 
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Hei 
  
Viser til høringsfrist 14.1.2019 for Høyringsnotat om lovfesting av plikt for kommunane til å tilby 
dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens (ref: 18/2221-16, saksbehandler: Kjetil 
Jonsbu). 
  
Asker kommune er i ferd med å utarbeide høringssvar, men svaret skal behandles i komite for helse 
og omsorg 16.1.2019. Vi ber derfor om noen dagers utsettelse av høringsfristen. Lar det seg gjøre? 
  
Med vennlig hilsen 
  
Gjøril Bergva 
rådgiver Helse og omsorg 
Asker kommune 
Tlf: 93 49 73 71 
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