
Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i institusjon eller 

tilsvarende bolig 

Hjemmel: Vedtatt av Gran kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet ledd. 

Kapittel 1. Formål og organisering  

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å sikre rettighetene til personer med omfattende behov for helse- og 

omsorgstjenester og botilbud fra Gran kommune.  

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter kommunen legger til grunn når de 

tildeler langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. 

Forskriften skal videre opplyse om hvordan kommunen skal følge opp personer som står på 

vurderingsliste for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. 

Forskriften skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom forvaltningen og tjenesteutførerne.  

§ 2 Ansvar og myndighet 

Gran kommune ved tildelingsenheten fatter vedtak om tildeling av: 

 langtids- eller korttidsopphold i institusjon som nevnt i forskrift om kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon § 1 bokstav a til d, i medhold av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

annet ledd, § 2-1 e første ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, § 3-2 

første ledd nr. 6 c   

 helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon i medhold av pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, § 2-1 e første ledd og § 2-1 d, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, § 3-2 første ledd nr. 6, § 3-2 a første ledd, § 3-6 og § 

3-8, og  

 plass på vurderingsliste i medhold av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e annet ledd, jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a 

Enkeltvedtak om tildeling av disposisjonsrett til bolig som nevnt i denne forskriften § 2 tredje ledd 

fattes av Gran kommune ved tildelingsenheten. Ansvarlig tjenestested tar kontakt med leietakeren 

for å inngå husleiekontrakt. 

Tildelingsenheten har instruksjonsmyndighet over organisasjonsledd som utfører tjenester, herunder 

sykehjem. Dette skjer gjennom enkeltvedtak om bo- og/eller tjenestetilbud.  

Kapittel 2. Definisjoner og virkeområde 

§ 3 Definisjoner 

Med sykehjem menes helseinstitusjon som beskrevet i forskrift om kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og § 2.  

Med langtidsopphold menes opphold på ubestemt tid. 



Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester menes en bolig:  

a) der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det det kan sammenlignes med 

tjenestebehovet som beboere i sykehjem har 

b) der det er mulig å gi tjenester døgnet rundt  

c) der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i sykehjem 

d) der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse 

tilsvarende som personellet vanligvis har i sykehjem 

e) der muligheten for å tilkalle hjelp og responstida før personellet kan komme til boligen er 

tilsvarende som i sykehjem, og  

f) som kommunen tildeler disposisjonsrett til. 

Med vurderingsmomenter menes punkter som inngår i en skjønnsmessig helhetsvurdering av om 

en person skal få tildelt et bo- og tjenestetilbud fra kommunen. 

Med vurderingsliste menes oversikt over personer som ikke fyller vilkåret for at de umiddelbart 

kan få langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig spesielt tilrettelagt for heldøgnstjenester, 

selv om de regnes for å være best tjent med et slikt opphold. De som står på vurderingslista vil bli 

vurdert når det blir ledig kapasitet, og den med størst behov tildeles plass først. 

§ 4 Virkeområde 

Forskriften gjelder for personer som oppholder seg i Gran kommune, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd. Forskriften gjelder i tillegg for personer som har konkrete 

planer om å flytte til kommunen og et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og 

tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal kunne flytte. 

Gran kommune disponerer til enhver tid et visst antall plasser som er beregnet for 

langtidsopphold i sykehjem og boliger der det vanligvis gis et tjenestetilbud som er tilsvarende som 

det som gis i sykehjem, jf. definisjonene i denne forskriften § 3. Denne forskriften gjelder for tildeling 

av disse plassene og boligene. Hvor mange langtidsplasser i sykehjem og tilsvarende boliger som 

kommunen disponerer til enhver tid finnes på kommunens hjemmeside.  

I tillegg disponerer kommunen også ulike typer korttidsplasser i sykehjem og boliger som er 

tiltenkt personer med behov for helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen har plikt til å yte forsvarlige og behovsdekkende helse- og omsorgstjenester 

uavhengig av vedkommendes bosituasjon. 

Kapittel 3. Vurderingsmomenter for tildeling av langtidsopphold eller disposisjonsrett til 

tilsvarende bolig 

§ 5 Momenter som skal inngå i vurderingen  

Tildeling gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår: 



a) hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig 

behovet for helse- og omsorgstjenester er, 

b) om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller 

med korte mellomrom, 

c) om personen har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er, 

d) personens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov, 

e) om alternativer er prøvd ut eller vurdert, og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, for 

eksempel: 

 korttidsopphold i sykehjem  

 (hverdags)rehabiliteringstiltak  

 helse- og omsorgstjenester i hjemmet 

 dagtilbud  

 tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene  

 hjelpemidler  

 tekniske løsninger og velferdsteknologi og 

 frivillig bistand fra nærstående og avlastning 

f) om personen risikerer å komme til skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne 

forverret dersom ikke bosituasjonen blir endret 

g) om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der vedkommende bor. 

Kapittel 4. Rett til enkeltvedtak og oppfølging av personer på vurderingsliste 

§ 6 Rett til enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester 

Personer som får tildelt opphold i institusjon i et enkeltvedtak, har rett til at enkeltvedtaket også 

omfatter de helse- og omsorgstjenestene som skal gis under oppholdet.  

Personer som får tildelt disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester har rett til enkeltvedtak om de helse- og omsorgstjenestene som skal gis etter de reglene 

som er nevnt i denne forskriften § 9 femte ledd.  

§ 7 Oppfølging av personer på vurderingsliste 

Ansvarlig tjenestested skal til enhver tid følge med på hvordan behovene til personer på 

vurderingslista utvikler seg. Ansvarlig tjenestested skal holde tildelingsenheten informert om 

vesentlige endringer.  

Tildelingsenheten skal sørge for at det umiddelbart gis langtidsopphold i sykehjem eller 

disposisjonsrett til tilsvarende bolig, dersom kommunen vurderer dette som det eneste tilbudet som 

kan sikre personen nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Ut over hastesakene 

tildeles slike botilbud til den som vurderes å ha størst behov for det botilbudet som har blitt ledig. 

Personer som har fått enkeltvedtak om å få stå på vurderingsliste, må derfor regne med at andre 

med mer presserende eller større behov prioriteres foran dem. Det gjelder ingen tidsfrist for når et 

botilbud som nevnt ovenfor senest skal tilbys. 



Kapittel 5 Lovgrunnlag 

§ 9 Lovgrunnlag for tildeling av bo- og tjenestetilbud 

Tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i sykehjem er regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og § 2-1 e første ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-1 første ledd, § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og § 3-2 a første ledd.  

Tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i øvrige kommunale 

omsorgsinstitusjoner etter forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav a til c er 

regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-1 første ledd og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. 

Tildeling av disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er 

regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-2 a første ledd. 

Tildeling av disposisjonsrett til øvrige kommunale boliger er regulert i vedtak fra rådmannen, først 

vedtatt 10.03.06 og senere oppdatert ved behov.   

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i privat bolig, herunder boliger som kommunen tildeler 

disposisjonsrett til, er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, evt. også § 2-1 

d, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, jf. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a, b og d, evt. 

også § 3-6 og § 3-8. 

Saksbehandlingen i alle tildelinger som er nevnt her skal følge forvaltningslovens regler. 

Kapittel 5. Klage og ikrafttredelse 

§ 10 Klage 

Ved klage på enkeltvedtak om langtidsopphold i sykehjem gjelder bestemmelsene i pasient- og 

brukerrettighetsloven kapittel 7. Denne loven omfatter også klage om å få stå på vurderingsliste til 

langtidsopphold i sykehjem, og helse- og omsorgstjenester i eller utenfor sykehjem.  

Ved klage på enkeltvedtak om tildeling av disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester eller om å få stå på vurderingsliste til slik bolig, gjelder reglene om klage i 

forvaltningsloven § 28. 

§ 11 Ikrafttredelse og revidering av forskriften 

Denne forskriften gjelder fra 1. juli 2017. 

Forskriften skal gjennomgås og ved behov revideres. Dette gjelder når nasjonale kriterier for 

tildeling av langtidsopphold i sykehjem og disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns omsorg er vedtatt. 


