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HP 2021–2024 – svar på spørsmål fra representanten Maria Barstad Sanner (H)
vedrørende CAN, Altea

Fra representanten Maria Barstad Sanner (H) har Kommunedirektøren mottatt følgende
spørsmål:
Hvor stort er handlingsrommet vårt for eventuelt å øke egenandelen for opphold på CAN?
Kommunedirektørens svar:
Opphold ved CAN tildeles av Bærum kommune gjennom enkeltvedtak med hjemmel i Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Regler om
brukernes egenbetaling er fastsatt i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester. Betalingssatsen er for tiden kr 170 per døgn, og kommunen kan ikke kreve
høyere egenandel for denne type opphold.
Dersom det skal kreves høyere egenbetaling må CAN eventuelt endre sitt tilbud, slik at det ikke
dreier seg om tilbud som tildeles ved enkeltvedtak av kommunen. Ifølge CANs advokat er dette
ikke tillat med den driftslisens CAN har i dag. Advokat Carmen Sanz skriver i et notat til Bærum
kommune, datert 7. juni 2018, blant annet:
Driftslisens må alltid foreligge før man kan starte lovlig virksomhet i Spania. Da CAN ble
etablert i 2002 fikk CAN lisens som «Aldershjem/sykehjem for eldre mennesker”
(«residencia de tercera edad»). Dette fordi at i det spanske system ikke eksisterte andre
aktuelle alternativer. Videre må vi peke på at tomten der CAN ligger på er regulert kun til
omsorgs formål og annen drift er ikke tillat.
Muligheten for endret driftslisens, og eventuell avklaring med Altea kommune om endret bruk av
tomten, gjelder CAN som juridisk enhet. Det er derfor CAN selv som må utrede og finne
eventuelle nye løsninger for dette.

I en slik utredning bør også forholdet til konkurranselovverket belyses, siden kommunalt eide CAN
da vil operere i et marked hvor det også finnes andre, private norske virksomheter som også
selger opphold i Altea-området til personer med helsemessige behov, men som ikke har fått
tildelt en kommunal tjeneste gjennom enkeltvedtak.

