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Høringsuttalelse- egenandelsforskriften vedrørende dobbeltrom 

Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. 
Følgende har vært medsaksbehandlere: 
 
Vedlegg:  
Høringsbrev – Forslag til endring i forskrift om egenandel for kommunale pleie- og 
omsorgstjenester 
 
 
Sammendrag: 
Høringsforslaget innebærer at beboere i langtidsinstitusjon som må ligge på dobbeltrom, skal 
betale mindre i egenandel. Rådmannen fraråder en slik ordning, da det svekker 
kommunenes inntektsmuligheter. 
 
Kommunene er kompensert i statsbudsjettet med 15 millioner kroner. Dette er ikke 
tilstrekkelig for å kompensere inntektstapet, og kommunene må følgelig bære en del av dette 
selv. Rådmannen mener at kommunene bør kompenseres fullt ut dersom redusert betaling 
skal innføres. 
 
 
Utredning: 
I Stortingsmelding 50 (1996-97) «Handlingsplan for eldreomsorgen», var ett av målene at 
alle med langvarig opphold i institusjon og som ønsket det, skulle få enerom. 
Tilbud om enerom ved langtidsopphold er spesifikt nevnt i Forskrift for kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene fra 2003 og i Forskrift om en verdig eldreomsorg fra 2011. 
I Statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt at det skal innføres redusert egenandel for beboere 
som mot sin vilje bor på dobbeltrom i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. 
 
Vederlagsforskriften fra 2011 angir det maksimale en kommune kan kreve av egenandel fra 
beboere ved sykehjem. I forskriften skiller man mellom korttids- og langtidsopphold. Ved 
langtidsopphold skal beboerne betale vederlag basert på 75 % av egen inntekt og 85 % av 
kapitalinntekter. Før beregning av vederlaget har det fram til i dag vært satt et fribeløp på 
7.250 kroner pr. år. Det foreslås nå en økning i fribeløpet til 35.000 kroner pr år for alle 
beboere som mot sin vilje må bo på dobbeltrom. 
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Situasjonen i Sarpsborg 
Etter innflytting i Valaskjold omsorgssenter har kommunen 25 dobbeltrom for langtidsopphold 
i sykehjem. Eneromsdekningen på langtidsopphold er nå 93 %. Forslaget berører derfor 50 
beboere. Det forventes et inntektsbortfall på årsbasis på 1,2 millioner kroner som følge av 
dette. 
 
Rådmannens vurderinger 
Ved innflytting av korttidsplasser i det nye Helsehuset våren 2015,vil Sarpsborg kommune ha 
arealer nok til å innføre enerom for alle på langtidsopphold som ønsker det. Kommunen må 
imidlertid også ta hensyn til andre krav om forsvarlig eldreomsorg i nevnte forskrifter og veie 
dem opp mot kravet om å drive forsvarlig økonomisk. 
Årsaken til at Sarpsborg og andre kommuner fremdeles benytter dobbeltrom for enkelte 
beboere på langtidsopphold er en stram kommuneøkonomi. Rådmannen ser ikke at det å 
straffe disse kommunene økonomisk, ved at inntektsmulighetene reduseres, vil føre til en 
bedre eldreomsorg. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Sarpsborg kommune har for 2014 budsjettert med en inntekt på 57,7 millioner for 
egenbetaling for sykehjem. I høringsbrevet framkommer det at for delvis å kompensere 
kommunene for reduserte inntekter i form av egenandeler, er kommunenes samlede rammer 
økt med 15 millioner kroner for 2014. For Sarpsborg kommune vil dette si 150.000 kroner. 
Dette er ikke tilstrekkelig for å kompensere kommunens mindreinntekter. Bystyret har derfor 
bevilget 600.000 kroner ekstra for 2014 som en halvårseffekt, og det forventes et 
inntektsbortfall i 2015 på 1, 2 millioner. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sarpsborg kommune anbefaler ikke en ordning med redusert betaling for beboere i 
langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom. Dersom det innføres redusert egenbetaling for 
dobbeltrom, bør kommunene kompenseres for dette fullt ut. For begrunnelse vises det til 
saksframlegget. 
 
 
Behandling i Komité for tjenesteutvikling 2011 - 2015 08.04.2014 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Kai Roger Hagen (FRP), Fredrik 
Bjørnebekk (AP), Svein Larsen (AP), Ann-Karin Aarvik (KRF) 
 
Representanten Kai Roger Hagen (FRP) fremmet på vegne av Fremskrittspartiet, 
Høyre og Kristelig Folkeparti følgende forslag 
Sarpsborg kommune anbefaler en ordning med redusert egenbetaling for beboere i 
langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom mot sin vilje slik det fremkommer av 
departementets forslag. 
 
Votering 
Forslaget fra Fremskrittspartiet ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. (Mindretallet FRP 2, H1, KRF1). 
 
Innstiling fra komité for tjenesteutvikling:  
Sarpsborg kommune anbefaler ikke en ordning med redusert betaling for beboere i 
langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom. Dersom det innføres redusert egenbetaling for 
dobbeltrom, bør kommunene kompenseres for dette fullt ut. For begrunnelse vises det til 
saksframlegget. 
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Behandling i Eldrerådet 22.04.2014 
Leder Tor Minge fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Eldrerådet forutsetter at alle langtidsbeboere på sykehjem tilbys enerom når Sarpsborg 
sykehus tas i bruk som kommunens nye helsehus. 
 
Votering 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra Eldrerådet 
Sarpsborg kommune anbefaler ikke en ordning med redusert betaling for beboere i 
langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom. Dersom det innføres redusert egenbetaling for 
dobbeltrom, bør kommunene kompenseres for dette fullt ut. For begrunnelse vises det til 
saksframlegget. 
 
Eldrerådet forutsetter at alle langtidsbeboere på sykehjem tilbys enerom når Sarpsborg 
sykehus tas i bruk som kommunens nye helsehus. 
 
 
 
Behandling i bystyret 07.05.2014 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Kai Roger Hagen (FRP), Fredrik Bjørnebekk (AP), Stein Erik Westlie (FRP), Erik Due (PP), 
Grete Moræus Stray (H), Svein Larsen (AP), Ståle Solberg (KRF), Rolf Agnalt (FRP), Stein 
Erik Westlie (FRP) 
 
Gruppeleder for Høyre ba om å få avholde gruppemøte. Dette ble innvilget. 
 
Representanten Kai Roger Hagen (FRP) fremmet på vegne av Fremskrittspartiet, 
Høyre og Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet følgende fellesforslag: 
Sarpsborg kommune anbefaler en ordning med redusert egenbetaling for beboere i 
langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom mot sin vilje slik det fremkommer av 
departementets forslag. 
 
Representanten Fredrik Bjørnebekk (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre følgende fellesforslag: 
Forutsatt full statlig kompensasjon anbefaler Sarpsborg kommune en ordning med redusert 
betaling for beboere i langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom mot sin vilje. 
 
Representanten Erik Due fremmet på vegne av Pensjonistpartiet følgende forslag: 
De som mot eget ønske blir tildelt dobbeltrom på sykehjem eller i annen kommunal 
virksomhet, får sin egenandel redusert med 50 %, altså halv pris av hva de som ligger på 
enerom betaler.  
Merkostnadene som er beregnet til ca.1.2 mill. kroner legges inn i budsjettet for 2015. 
 
Forslaget ble senere trukket. 
 
Votering 
Innstillingen fra komité for tjenesteutvikling fikk ingen stemmer og falt. 
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre ble satt opp 
mot forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. 
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre ble vedtatt 
med 24 mot 18 stemmer. (Mindretallet FRP 5, H 9, KRF 3, PP 1) 
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Bystyrets vedtak 
Forutsatt full statlig kompensasjon anbefaler Sarpsborg kommune en ordning med redusert 
betaling for beboere i langtidsinstitusjon som må bo på dobbeltrom mot sin vilje. 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
Dato 9. mai 2014 
 
Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
 
Saken oversendes saksbehandler for ekspedering/oppfølging. 
 


	SAKSUTSKRIFT

