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Høringsbrev – utkast til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i 
sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste  
 
 

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 17/80859/MSVARV. 
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg vedtok 5. april 2017, i sak 26/14 at utkast til lokal 
forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste, 
sendes på høring til Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd, samt legges ut på åpen 
høring. 
 
Høringsfrist er 11. mai 2017. 
 
Bakgrunn for forskriften 
Stortinget vedtok 17. juni 2016 lovendring i pasient - og brukerrettighetsloven og helse 
- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.  
 
Lovendringen innebærer blant annet en plikt for kommunen til å utarbeide en lokal 
forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften skal også 
omfatte personer som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 
vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp 
personer som venter på langtidsopphold.  
 
Høringsprosessen 
Forslaget til lokal forskrift sendes eldrerådet, Funksjonshemmedes råd og legges i 
tillegg ut på åpen høring. Etter høringsperioden behandles forskriften og høringssvar i 
Hovedutvalg for bistand og omsorg. Alle høringssvarene vil da følge saken.  
 
Det tas sikte på at forslaget til lokal forskrift behandles i kommunestyret i juni og at 
den trer i kraft fra 1. juli 2017.  



 

  Side 2 av 2 

Høringsuttalelser sedes på e-post til post@baerum.kommune.no eller per post til 
Bærum kommune, postboks 700, 1304 SANDVIKA.  
 
Høringssvaret merkes med «Høringsuttalelse lokal forskrift om rett til langtidsopphold 
i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste». 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Morten Svarverud 
Kommunalsjef pleie og omsorg 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
 

 
 

 

 

Vedlegg: 
1. Hovedutvalg for bistand og omsorg, sak 26/14 Lokal forskrift om rett til 

langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste – før høring 
 
2. Utkast 21. mars 2017 til Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier 

for tildeling og venteliste, for Bærum kommune 
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