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Høring - endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.04.2014 sak 34/14 
 
Møtebehandling 
Representanten Ann Kristin Bakke (H) fremmet følgende forslag: 
Nittedal Kommune støtter departementets forslag til forskriftsendring. 

 Beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom skal ved beregning tilstås et 

fribeløp på 35000 kroner. 

Saksopplysning: 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsbrevet å endre § 3 i forskrift om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester slik at beboere som mot sin vilje 
får tilbud om dobbeltrom i kommunal institusjon skal få redusert egenandelen. 
Det har lenge vært et nasjonalt mål at alle som har langtidsplass i sykehjem skal ha 
tilbud om enerom. I St. meld. 50 ( 1996 – 1997 ) handlingsplan for eldreomsorg var et 
av hovedmålene at alle med langvarig opphold i instutisjon og som ønsker det, skal få 
enerom. 
I forskriften om en verdig eldreomsorg heter det at tjeneste tilbudet skal legge til rette for 
at eldre som bor på helseinstutisjon skal få tilbud om enerom. 
Departementet forslag om at forskrift om egenandel  for kommunale helse- og 
omsorgstjeneste § 3 får følgende virkning fra 1. juli 2014. 

 «Beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom skal ved beregning tilstås et 

fribeløp på 35000 kroner». 

Når det gjelder hva som ligger i «mot sin vilje» legger departementet til grunn at med 
mindre beboer eksplisitt har bedt om å få bo på dobbeltrom, skal denne regelen legges 
til grunn. 
Vurdering: 
Endringen i forskriften er lite byråkratisk og gir alle samme reduksjon i egenbetalingen, 
uavhengig av inntekt. Rådmannen vurderer endringen som hensiktmessig og støtter 
departementets forslag. 
 
 
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende forslag: 
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Nittedal kommune støtter høringsforslaget. Denne forskriftsendringen er et viktig tiltak 
for å synliggjøre viktigheten av å kunne tilby enkeltrom i alle former for heldøgns 
institusjonspleie. 
 
Ann Kristin Bakke (H) og Helge Fossum (FrP) ble enige om å bytte ut kulepunk 1 i 
forslaget fra Høyre med forslaget fra Fremskrittspartiet, og fremmet da dette som et 
fellesforslag. 
 
Votering 
Det ble votert alternativt mellom forslagene fra H og FrP og rådmannens innstilling. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 16 mot 13 stemmer (H og FrP). 
 
Vedtak 
Nittedal kommune avgir høringsuttalelse i høring om endringer i forskrift om egenandel 
for kommunale helse- og omsorgstjenester likelydende med rådmannens forslag. 
 
 
 
 


