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Høringsuttalelse om foreslåtte endringer i forskrift om egenandel for kommunale 
helse og omsorgstjenester

Vedlegg:
1 Høringsbrev

Sakens bakgrunn og innhold:
Regjeringen har foreslått en endring i forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester. Endringen gjelder redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje 
bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunal helse - og omsorgsinstitusjon.

I St. Meld . 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen, var ett av målene at alle med 
langvarig opphold i institusjon og som ønsker det, skulle få enerom. Departementet fant 
at det viktigste virkemiddelet for å sikre eneromsreformen var oppbygging av kapasiteten 
i pleie og omsorgstjenesten.

Betydningen av å kunne tilby enerom er eksplisitt uttalt i kvalitetsforskriften (1997-02-27-
358) der det i §3 heter at kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å 
sikre ..."-tilbud om eget rom ved langtidsopphold". Videre følger det av forskrift om en 
verdig eldreomsorg § 3 at tjenestetilbudet skal legge tilrette for at eldre som bor på 
helseinstitusjon tilbys enerom. 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtok Stortinget at det skulle 
innføres redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved 
langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.

Vurdering:
I Bjugn har vi helt siden 2007 da kommunestyret vedtok Plan for ny organisering og nytt 
innhold i pleie-, rehabilitering og omsorgstjenesten, arbeidet oss bort fra ordningen om 
egenbetaling for langtidsopphold i sykehjem. Som kommunestyret bør være klar over, så 
er vår visjon at ingen pasienter skal bo i vårt sykehjem. Vi har derfor omdefinert våre 
langtidsplasser i sykehjem til å være omsorgboliger med fellesareal. Beboere på denne 
ordningen betaler en husleie fastsatt av kommunestyret hvert år. Husleien er uavhengig 
av beboerens inntekter. Det er gratis å motta helsehjelp i Norge.



Ved Bjugn Helsesenter har vi ingen på langtidsopphold i dobbeltrom. Dette til tross for 
at vi enda ikke har kommet helt i mål med å omdefinere alle sykehjemsplassene som skal 
omdefineres. 
Rådmannen skal ikke påstå at to pasienter på ett rom aldri forekommer. Det skjer 
unntaksvis, og kun i korttidsavdeling. 

Den foreslåtte forskriftsendringen vil derfor ikke berøre vårt inntektsgrunnlag. Det er 
ikke til hinder for at vi i Bjugn bør mene noe om den foreslåtte endringen. 

Rådmannen i Bjugn har over år arbeidet strategisk for å finne nye, gjerne innovative, 
løsninger på morgendagens omsorgsutfordringer. Ett av de første grepene var å finne 
nye, håndterbare og rettferdige ordninger for egenbetaling. Det er nok bare i 
eldreomsorgen at en ordning hvor en person i enerom og en person i dobbeltrom har 
vært nødt til å betale det samme, til tross for at kvaliteten og verdigheten i de to tilbudene 
er svært forskjellig.  Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien er krystallklar, derfor er 
en avkorting i egenbetaling for pasienter som mot sin vilje bor i dobbeltrom, på sin plass.

Folkehelsevurdering:
Ikke aktuell.

Oppsummering:
Endringen gjelder avkorting i egenbetaling for pasienter på langtidsopphold som mot sin 
vilje bor i dobbeltrom. 
Den foreslåtte endringen vil ikke få konsekvenser for inntektsgrunnlaget ved Bjugn 
Helsesenter. 
Rådmannen mener den foreslåtte endringen er rett og rimelig, og begrunner dette med 
ulik betaling for ulik kvalitet på boformen. 

Hovedutvalgslederens innstilling:
Bjugn kommune har drøftet den foreslåtte endringen i forskrift 2011-12-16-1349 om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Bjugn kommune finner den 
foreslåtte endringen for rimelig og rettferdig. Vi støtter regjeringens synspunkt i at en 
reduksjon i egenbetalingen vil kunne fremskynde kommunenes arbeid i å sikre enerom 
for sine innbyggere som har behov for å bo i en heldøgns bemannet omsorgsinstitusjon. 
Den foreslåtte endringen understreker også betydningen av så vel Kvalitetsforskriften 
som Verdighetsgarantien. Bjugn kommune ser også at gjeldende ordning kan føre til urett 
mot de som mot sin vilje bor i dobbeltrom, og som samtidig må betale samme pris som 
de som bor i enerom. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg for livsløp og samhandling - 03.04.2014
Behandling:
Utvalgslederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Bjugn kommune har drøftet den foreslåtte endringen i forskrift 2011-12-16-1349 om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Bjugn kommune finner den foreslåtte 
endringen for rimelig og rettferdig. Vi støtter regjeringens synspunkt i at en reduksjon i 
egenbetalingen vil kunne fremskynde kommunenes arbeid i å sikre enerom for sine 
innbyggere som har behov for å bo i en heldøgns bemannet omsorgsinstitusjon. Den 
foreslåtte endringen understreker også betydningen av så vel Kvalitetsforskriften som 



Verdighetsgarantien. Bjugn kommune ser også at gjeldende ordning kan føre til urett mot de 
som mot sin vilje bor i dobbeltrom, og som samtidig må betale samme pris som de som bor i 
enerom. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 29.04.2014
Behandling:
Hovedutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Bjugn kommune har drøftet den foreslåtte endringen i forskrift 2011-12-16-1349 om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Bjugn kommune finner den foreslåtte 
endringen for rimelig og rettferdig. Vi støtter regjeringens synspunkt i at en reduksjon i 
egenbetalingen vil kunne fremskynde kommunenes arbeid i å sikre enerom for sine 
innbyggere som har behov for å bo i en heldøgns bemannet omsorgsinstitusjon. Den 
foreslåtte endringen understreker også betydningen av så vel Kvalitetsforskriften som 
Verdighetsgarantien. Bjugn kommune ser også at gjeldende ordning kan føre til urett mot de 
som mot sin vilje bor i dobbeltrom, og som samtidig må betale samme pris som de som bor i 
enerom. 


