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1. SAMMENDRAG 

 

Denne rapporten er skrevet på bestilling fra kontrollutvalget i Tvedestrand kommune. 

Utvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon med fokus på saksbehandlingsrutinene og med en 

gjennomgang av enkeltvedtak innenfor pleie og omsorgstjenesten. Tvedestrand kontrollutvalg 

ønsket konkret en gjennomgang av saksbehandlingen av enkeltvedtak tilknyttet brukerstyrt 

personlig assistent (BPA) og langtidsopphold på sykehjem i Tvedestrand kommune.  

Bakgrunnen for bestillingen var blant annet avisoppslag og henvendelser til kontrollutvalget 

angående saksbehandlingen i helse- og omsorgssektoren, i tillegg til kjennskap om 

utfordringer i andre kommuner.  

Revisjonen har i sitt arbeid med denne rapporten vurdert om kommunen har etablert og 

implementer tilstrekkelige rutiner og systemer som sikrer overholdelse av lovmessige krav.  

Revisjonen har i dette prosjektet sett på Tvedestrand kommune system for å behandle BPA-

søknader. BPA skal etter loven gis til brukere med et stort bistandsbehov, men kan også 

vurderes gitt til brukere hvor dette er hensiktsmessig. I gjennomgangen fant revisjonen at 

kommunen gir dette tilbudet til brukere som har bistandsbehov under det lovpålagte kravet, 

noe som viser at kommunen har en fleksibel praksis, og etter revisjonens syn at kommunen 

gjør et grundig utredningsarbeid.  

Kommunen har etter det revisjonen erfarer gode rutiner på hjemmebesøk, brukermedvirkning 

og utredningsarbeid i forbindelse med en søknad. Det foregår mye kommunikasjon med 

brukere og pårørende i en slik fase, og ikke alt dette dokumenteres. Dette kan være negativt i 

forhold til etterprøvbarheten, men revisjonen ser også at kommunen ønsker å gjøre dette på en 

mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte.  

Når det gjelder søknader på langtidsopphold på sykehjem, behandles søknader innenfor den 

lovgitte tidsfristen. Enkelte ganger kan det være at brukere må vente noe tid for å få plass, 

men det blir i denne tiden gitt tilstrekkelig helsehjelp av kommunen. Også her fant revisjonen 

eksempler på at det foreligger kommunikasjon som ikke dokumenteres, som potensielt kan 

skape misforståelser særlig for pårørende. Revisjonen ser likevel dette opp mot effektivitets- 

og hensiktsmessighetshensyn.  

Revisjonen anser de skriftlige rutinene og utførelsen av disse som tilfredsstillende etter de 

krav som foreligger i lov og forskrift.  

Revisjonen mener at enkeltvedtakene inneholder god informasjon om bistandsbehovet de 

forskjellige brukere har.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS, Arendal, 4. september 2018  
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2. INNLEDNING  

 

I Tvedestrand kontrollutvalgs vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon er det planlagt et prosjekt 

om «Pleie og omsorg – ressursbruk, kvalitet og saksbehandlingsrutiner i pleie og omsorg».  

Kontrollutvalget ønsket en forvaltningsrevisjon på området saksbehandling i helse og omsorg 

på bakgrunn av henvendelser utvalget har fått. Revisjonen ble av kontrollutvalget bedt om å ta 

med henvendelsene som et innspill til utformingen av en prosjektplan. Kontrollutvalget 

ønsker at revisjonen ser på kommunens rutiner tilknyttet tildeling av brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) og saksbehandling tilknyttet tildeling av sykehjemsplasser. Denne 

forvaltningsrevisjonen vil således ikke omhandle de opprinnelige kontrollområdene etter Plan 

for forvaltningsrevisjon, men de konkrete områdene kontrollutvalget nå har definert.  

Administrasjonen var på møte i kontrollutvalget 31.11.2017 (sak 22/17) for å orientere om 

rutiner og retningslinjer for enkeltvedtak i helse og omsorgssektoren. Kontrollutvalget tok 

redegjørelsen til orientering.  

Prosjektet «Saksbehandling i Helse og omsorg – Tvedestrand kommune» ble bestilt av 

kontrollutvalget 20.11.2017 (sak 22/17). Prosjektplanen ble vedtatt i møte 1. mars 2018.  

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og 

personlig bistand (personlig assistanse) for personer med nedsatt funksjonsevne og stort 

behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med 

bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.1 

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar 

seg ansvar for organisering og innhold basert på egne behov. Innen de timerammer som 

kommunens vedtak angir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og hvilke tider 

assistanse skal gis.2 

Retten til sykehjemsplass inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet og 

gjøres i form av vedtak, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven.3  

Revisjonens funn og anbefalinger er utledet gjennom en dokumentanalyse sett opp mot 

rapportens revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig gjennomført etter gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon.4 

  

                                                                 
1 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/960/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok-
brukerstyrt-personlig-assistanse-BPA-IS-2313.pdf 
2 Ibid 
3 LOV-2011-06-24-30 
4 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som gos 
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter.  
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Formålet med prosjektet vil være å foreta en gjennomgang av kommunens rutiner og 

retningslinjer for behandling av enkeltvedtak i helse og omsorgssektoren. Hensikten er å 

kartlegge om kommunen følger gjeldende lovbestemmelser og retningslinjer.  

På bakgrunn av innspill til kontrollutvalget vil dette prosjektet konsentrere seg om rutiner 

omkring kommunens tilbud om BPA (Brukerstyrt personlig assistanse), og rutiner tilknyttet 

søknader og vedtak om sykehjemsplasser. Revisjonen vil vurdere om kommunen leverer de 

lovpålagte tjenester innenfor disse områdene. Prosjektet vil også innebære en gjennomgang av 

et utvalg behandlede søknader og vedtak.  

Bakgrunnen for prosjektet har blant annet vært henvendelser til kontrollutvalget og enkelte 

oppslag i media knyttet til kommunens behandling av søknader om Brukerstyrt personlig 

assistanse og spørsmål omkring praksis for tildeling av sykehjemsplasser i kommunen.  

Ifølge saksfremlegget fra 30. november 2017 ønsket kontrollutvalget, på bakgrunn av 

personlige henvendelser og avisoppslag, en gjennomgang av rutinene og behandlingen av 

søknader om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Kontrollutvalget har også mottatt henvendelser angående kommunens vedtaksbehandling om 

sykehjemsplasser, og spørsmål om kommunen følger regelverket når det kommer til å gi 

skriftlige svar på søknader om plass på sykehjemmet og i hjemmesykepleien.  

Kontrollutvalget har i møte fått informasjon fra administrasjonen om rutiner tilknyttet helse- 

og omsorg.  

Revisjonen utarbeidet deretter en prosjektplan med beskrivelse av prosjektet i samarbeid med 

kontrollutvalget. Prosjektet vil basere seg på to problemstillinger utarbeidet av 

kontrollutvalget og revisjonen.  

 

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

1) Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner innenfor sitt ansvarsområde 

for Brukerstyrt personlig assistanse?   

 

2) Oppfyller Tvedestrand kommune de lovpålagte krav som stilles til vedtak om 

sykehjemsplasser? 
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3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

 

Prosjektet gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist og forvaltningsrevisor 

Camilla Eriksrud med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for 

prosjektet.  

Forvaltningsrevisjonen vil begrenses til søknadsprosessen omkring BPA og langtidsopphold 

på sykehjem. Prosjektet er videre avgrenset til å omfatte søknader og vedtak som gjelder disse 

to tjenestene, og prosjektet vil i tillegg ta for seg kommunens rutiner tilknyttet dette.  

Det metodiske arbeidet vil i hovedsak ta utgangspunkt i kvalitativ innhenting av data gjennom 

dokumentanalyser av kommunens relevante dokumenter tilknyttet vedtak på helseområdet.  

Det har blitt avholdt oppstartsmøte med kontaktperson for prosjektet, i tillegg til løpende 

kontakt med tildelingstjenesten. Revisjonen har i sitt arbeid innhentet skriftlige rutiner, samt 

hatt samtaler med tildelingsenheten om disse. Revisjonen har også blitt forelagt diverse 

arbeidsdokumenter tilknyttet saksbehandlingsprosessen.  

For å belyse problemstillingene har revisjonen gjennomgått et utvalg enkeltvedtak for de to 

tjenesteområdene. Revisjonen var på tildelingsenheten, med to forvaltningsrevisorer, ved tre 

anledninger for gjennomgang av enkeltvedtak. Revisjonen utarbeidet en sjekkliste på 

bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget, med fokus på reglene i forvaltningsloven som 

gjelder saksbehandling av enkeltvedtak. Revisjonen understreker at dette, på bakgrunn av 

prosjektets ressursbruk og omfang, var en overordnet kontroll av enkeltvedtak.  

Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder hadde i tidsrommet januar til mai 2017 et tilsyn med 

helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Tvedestrand kommune. 

Tilsynet var en systemrevisjon, som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet.  

Denne forvaltningsrevisjonen vil ikke komme direkte inn på områdene for dette tilsynet.  
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4.  ENHET FOR OMSORG OG REHABILITERING 

Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret for nødvendig helsehjelp, herunder 

BPA- tjenester og sykehjemsplasser. Kommunen har også et ansvar for at aktuelt lovverk 

følges, og står fritt til å velge om tilbudet skal organiseres av kommunen selv eller gjennom 

private aktører. I Tvedestrand kommune er det kommunen som har arbeidsgiveransvaret i 

BPA-saker, og man bruker kommunale tjenester ved tildeling av sykehjemsplasser.5  

 

FIGUR  1, Organisasjonskart6 

Pr. 29.05.18: konst. enhetsleder Tone Vestøl Bråten. 

 

Enheten for omsorg og rehabilitering ble omorganisert i 2014. Dette medførte at forvaltningen 

ble atskilt fra tjenesteytingen.  Tildelingstjenesten (TD) er tillagt beslutningsmyndighet når 

                                                                 
5 Kommunen opplyser at å bruke private aktører er den dyreste løsningen, og at de derfor i lengst mulig grad 
unngår dette.  
6 Tvedetrans.kommune.no/organisasjonskart 
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det gjelder tildeling av tjenester som forutsetter enkeltvedtak, herunder BPA og opphold på 

sykehjem. Tvedestrand kommune har således en «bestiller- utfører» modell tilknyttet 

omsorgstjenestene.  

BPA tildeles også ved oppfølgingsenheten til eksempelvis psykisk utviklingshemmede. Dette 

prosjektet er, på bakgrunn av omfang, avgrenset til å ikke se nærmere på dette.  

I budsjett 2017 hadde enhet for omsorg og rehabilitering 116,3 årsverk. Regnskapet viste i 

2017 netto driftsutgifter på 86 482 000 kroner (-3,6% avvik fra rev.bud. 2017).7 

 

TABELL 1, tjenester som tildeles i Enhet for omsorg og rehabilitering  

 

 Tjeneste 

1. Hjemmesykepleie 

2. Hjemmehjelp/ praktisk bistand 

3. Sykehjem korttid rehabilitering 

4.  Sykehjem korttid vurdering 

5.  Sykehjem korttid oppfølging 

6. Sykehjem korttid avlastning 

7.  Sykehjem langtidsplass 

8.  Sykehjem langtidsplass skjermet 

9.  Sykehjem natt-/dagtilbud 

10.  Trygghetsalarm 

11.  Velferdsteknologiske løsninger (GPS, dørsensor etc.) 

12.  Støttekontakt 

13.  Omsorgsstønad 

14.  Brukerstyrt personlig assistent 

15.  Omsorgsboliger/ Trygdeboliger  

16.  Middag/ Lunsj/ N-drikk 

17.  TT-kort  

 

Vedtakstimer i hjemmesykepleien var i 2016 på 778 og på hjemmehjelp 175. 8 

                                                                 
7 Årsberetning 2017 Tvedestrand kommune 
8 Uketimeverk er med utgangspunkt i 35,5 timers arbeidsuke. Vedtakstimer er den tid som brukes til  
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TABELL 2, sykehjemsplasser i Tvedestrand kommune 

Tjeneste  Plasser  Gj. Snitt belegg måltall 2016 

Sykehjem 46 99% 

 

Felles for tildeling av BPA og sykehjemsplass er at vedtak for begge tjenesteområdene 

saksbehandles av tildelingstjenesten. I de samtaler revisjonen har hatt med saksbehandlere 

oppleves denne organiseringen som hensiktsmessig i form av «bestiller-utfører» modellen. 

Ved gjennomgang av vedtak knyttet til begge kontrollerte saksområder eksisterer det en 

tverrfaglig helhetsforståelse og kompetanse til å se gode løsninger til det beste for 

tjenestemottakere. Kartlegging av brukerbehov er tverrfaglig. Tvedestrand kommune har etter 

revisjonens oppfatning også et fortrinn ved at tildelingstjenesten og øvrige tjenester er 

samlokalisert noe vi ved øyensyn så synergier av i forbindelse med gjennomgang av vedtak. 

I innledende samtaler med kommunen ble revisjonen gjort kjent med at kommunen nytter et 

eget datasystem både ved registrering av søknader, kommunikasjon med fastlege/sykehus, 

registrering av vedtak med mer. Det fremkom ila samtalen at kommunen har valgt å ikke 

kjøpe egen arkivmodul for dette datasystemet (Profil). Profilsystemet er ikke godkjent som 

arkiv, og det brukes derfor ekstra ressurser til kopiering og arkivering av dokumenter.   

 

 

5. PROBLEMSTILLINGER 

5.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING - BPA 

 

Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner innenfor sitt ansvarsområde for 

Brukerstyrt personlig assistanse?   

5.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til.  

                                                                 
direkte pasientkontakt. For hjemmesykepleien er det i budsjett regnet 60% direkte pasienttid, mens det  
for hjemmehjelp er regnet 80% direkte praktisk bistand i hjemmet. Tid brukt til transport,  
dokumentasjoner, møter, telefoner og annet kommer i tillegg. 
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Prosjektet vil i all hovedsak ta utgangspunkt i kommuneloven, forvaltningsloven og 

helselovgivning. Helselovgivningen omfatter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 

brukerrettighetsloven med forskrifter.  

Denne forvaltningsrevisjonen vil ta for seg de sentrale bestemmelsene i forvaltningsloven om 

innholdet i et enkeltvedtak:  

 Henvisning til lovhjemmel  

 Skriftlighet etter forvaltningsloven § 23 

 Begrunnelse etter forvaltningsloven § 24  

 Innhold for begrunnelsen etter forvaltningsloven § 25 

 Informasjon om klageadgang etter forvaltningsloven § 27  

I tillegg stilles det krav til forvaltningen om utredning av saken og saksbehandlingstid.  

BPA gjelder for personer som har rett på nødvendig helse- og omsorgstjenester etter 

kommunal helse- og omsorgstjenestelov §3-2, 1 ledd nr. 6, bokstav b og §3-8. Helse- og 

omsorgstjenesteloven er en pliktlov for kommunen. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-1 a har pasient og bruker rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Denne loven er en rettighetslov for pasient og brukere.  

TABELL 3, oversikt: ansvar- og rettighetskrav etter helselovgivningen 

Formål Forsvarlighetskravet Retten til BPA Utenfor rettigheten, men 

mulighet for BPA 

pliktbestemmelsen 

Helse- og 

omsorgsloven 

§ 1-1  

Helse- og 

omsorgsloven § 4-1 

Pasient og 

brukerrettighetsloven 

§ 2-1 d 

Helse- og omsorgsloven § 

3-8 

Formålet som legges til grunn i lovgivningen beskrives i helse- omsorgsloven § 1-1, særlig er 

2. og 3. punkt relevant:  

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer.  

3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre.  

Med virkning fra 1. januar 2015 gir pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d enkelte 

grupper krav på å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av 

om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene 
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skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Kommunens plikt til å tilby 

ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 er med andre ord videreført.  

Tvedestrand kommune har i sine retningslinjer for vurdering og saksbehandling av BPA, at 

kommunen skal ha et tilbud om at «tjenesten skal kunne organiseres som BPA når personens 

behov for bistand er så omfattende, eller av en slik art, at det er mest hensiktsmessig å ivareta 

dette ved bruk av BPA, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8».  

Lov om pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d: 

 Rett til brukerstyrt personlig assistanse.  

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester 

organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for 

hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak 

omfattes ikke. 

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller 

nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. 

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år. 

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere 

med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som 

brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik 

organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. 

BPA skal sikre grunnleggende menneskerettigheter. I lovproposisjonen om BPA-rettigheten9  

fremheves formålet med BPA om et aktivt og selvstendig liv og det vises til at forslaget er en 

del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonene i FN-konvensjonen om rettighetene 

til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Proposisjonen gir mange føringer for rammene til 

rettigheten.  

I statsbudsjettet for 2015 er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremhevet som et 

hovedsatsningsområde. Som en del av sitt ansvar etter Helse- og omsorgstjenesteloven har 

kommunen plikt til å tilby personlig assistanse. Regjeringen foreslo, som følge av 

rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse, en økning av de frie inntektene til 

                                                                 

9 Prop. 86 L (2013 – 2014) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig 

assistanse)  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/?ch=1&q=
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kommunene med 300 millioner kroner til oppfølging av rettighetsfestingen i 2015.10 

Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide rundskriv m 

BPA-ordningen og sørge for en følgeevaluering av rettigheten.  

Helsedirektoratet har utarbeidet en håndbok med informasjon om hva det innebærer å få 

tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.  

Regjeringen har utarbeidet tre rundskriv om BPA-ordningen.  

Fylkesmannen forvalter en tilskuddsordning knyttet til brukerstyrt personlig assistanse. 

Tilskuddsordningen skal bidra med å sikre nødvendig og tilstrekkelig opplæring om 

ordningen til arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere i kommunen som jobber med BPA.  

Den enkelte kommune avgjør selv hvordan den ønsker å organisere BPA etter hva som er 

hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Valg av organisasjonsform, altså hvem som 

skal tilbys tjenestene og ivareta arbeidsgiveransvaret er ikke en del av enkeltvedtaket fra 

kommunen. En bruker har likevel rett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 til 

medvirkning til utforming av tjenestetilbudet. 

Arbeidsgiveransvaret i en BPA – ordning kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan 

ivareta arbeidsgiveransvaret selv eller inngå avtale med andre offentlige eller private aktører 

om å tilby BPA og herunder å ivareta arbeidsgiveransvaret. Dersom det ansees hensiktsmessig 

kan arbeidsgiverfunksjonen også overlates til brukeren selv. Det er kommunen som tar den 

endelige avgjørelsen om dette, og dette kan ikke påklages.  

Arbeidsgiverens ansvar er i utgangspunktet som i andre virksomheter. Det er arbeidsgiveren, 

ikke arbeidslederen som kan avslutte assistentenes arbeidsforhold. Det er arbeidsleder som 

har det daglige lederansvaret for den enkelte BPA-ordning. I en BPA- ordning vil 

virksomhetens mål være tett knyttet til tjenestemottakeren og det kommunale vedtaket.  

Brukerstyrt personlig assistanse kan også gis til personer som ikke kan ivareta 

brukerstyringen selv, brukerstyringen ivaretas da av andre på vegne eller i samarbeid med 

brukeren og kalles medarbeidsleder. En assistent er en ansatt etter BPA-ordningen.11  

Kommunen har ansvaret for opplæring av brukere som har BPA og av de som utøver 

brukerstyring på vegne av brukere eller bistår brukere i brukerstyringen. Tilsvarende må 

personer som utøver eller bistår med brukerstyring forplikte seg til å gjennomføre opplæring i 

arbeidslederrollen på lik linje med brukeren selv.  

Kravene til behandling av søknader tilknyttet BPA følger blant annet av:  

                                                                 
10 Regjeringen.no «Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 – Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA)», 14.11.2014 
11 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA, utgitt mai 2015 av Helsedirektoratet.  
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 Pasient- og brukerrettighetsloven  

 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) 

 Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

 Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av 

målgruppen  

 Rundskriv I-20/2000: Brukerstyrt personlig assistanse  

Kommunens oppgave er å motta og behandle henvendelser og søknader, herunder fatte 

beslutninger og enkeltvedtak om tildeling av BPA. Det er kommunens tildelingsvedtak som 

ligger til grunn for BPA-ordningen til brukeren. Saksbehandlingen følger de samme reglene 

som tildeling av andre tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. I utformingen av 

tjenestetilbudet skal det legges vekt på hva brukeren mener, og kommunen skal sørge for at 

brukeren får anledning til å ytre sin mening. Det bør komme tydelig frem i vedtaket hva slags 

bistandsbehov som skal dekkes av BPA- ordningen. Vedtak om BPA kan påklages til 

kommunen, og deretter eventuelt til fylkesmannen.  

5.1.2. FAKTA 

Det overordnede formålet med BPA skal være «et viktig bidrag til likeverd, likestilling og 

samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand»12 

Temaet BPA har vært omdiskutert de siste årene, blant annet med påstander om 

forskjellsbehandling fra kommune til kommune.13 Tidligere var klageantallet relativt høyt for 

BPA (2001-2003), men i den senere tid har klageomfanget på BPA omtrent vært som for 

andre helse- og omsorgstjenester. 14 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Rundskriv I-9/2015 
13 Evalueringsrapport BPA- ordningen 
https://www.regjeringen.no/contentassets/0a8d4f41b5c541ddab1e7280533dbeaf/rettighetsfesting_bpa_1710
13.pdf 
 
14 Ibid 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-92015-rettighetsfesting-av-brukerstyrt-personlig-assistanse/id2468398/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2005/I-152005.html?id=445639
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2005/I-152005.html?id=445639
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2000/i-202000.html?id=445628
https://www.regjeringen.no/contentassets/0a8d4f41b5c541ddab1e7280533dbeaf/rettighetsfesting_bpa_171013.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0a8d4f41b5c541ddab1e7280533dbeaf/rettighetsfesting_bpa_171013.pdf
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FIGUR 2, BPA i Norge fra Uloba 15  

 

 

BPA i Tvedestrand kommune   

Tvedestrand kommune har informasjon om brukerstyrt personlig assistanse på sine 

hjemmesider under «tjenester A-Å».16 Ifølge hjemmesiden kan man, om man er sterkt 

funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, søke om BPA. 

«Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelpere 

og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha mest aktiv liv til tross for 

funksjonshemningen.» Målgruppen for BPA er:  

                                                                 
15 Uloba er en ideel organisasjon eid og drevet av funksjonshemmede.  
http://www.uloba.no/wp-content/uploads/2018/01/Mitt-liv-mitt-ansvar.pdf 
 
16 http://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/avlastning-og-
stotte/personlig-assistent/ 
 

http://www.uloba.no/wp-content/uploads/2018/01/Mitt-liv-mitt-ansvar.pdf
http://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/avlastning-og-stotte/personlig-assistent/
http://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/avlastning-og-stotte/personlig-assistent/
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 Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i 

stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen) 

 Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk 

utviklingshemning  

 Familier med barn som er funksjonshemmet 

I følge kommunens hjemmeside skal kommunen innhente opplysninger som er nødvendige 

for å avgjøre saken før et vedtak fattes:  

Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det 

kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få 

den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.  

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én 

måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det 

antas at vedtaket blir fattet. 

Hjemmesiden inneholder også informasjon om klage, vedlegg ved fullmakt og veiledning.  

Saksbehandling BPA i Tvedestrand kommune  

Tildelingstjenesten er organisert under «omsorg, trygd og sosiale tjenester». Informasjon om 

kommunens søknadsprosess tilknyttet BPA ligger under «avlastning og støtte: personlig 

assistent» på kommunens hjemmeside. Her finnes opplysninger om telefonnummer og lenke 

til e-post til kontaktperson i kommunen. 

Tildelingstjenesten i Tvedestrand kommune startet i 2014 med en saksbehandler/sykepleier i 

100% stilling, og en saksbehandler/fysioterapeut i 40% stilling. AGS (avansert geriatrisk 

sykepleier) er også tilknyttet tildelingstjenesten. Samtidig startet team Hverdagsrehabilitering 

med sykepleier, fysioterapeut og en helsearbeider.  Helseteam demens startet opp i 2017 med 

en demenssykepleier (20%) og en ergoterapeut (20%). Saksbehandling i tildelingstjenesten 

består i dag av to ansatte med til sammen 160 stillingsprosent. Det er til enhver tid flere 

faggrupper involvert i saksbehandlingen/kartleggingen som fører frem til tildeling av 

tjenester/enkeltvedtak.   

Tildelingstjenesten tar inn søknader tilknyttet omsorgstjenester fortløpende. Disse registreres i 

databehandlersystemet «Profil». Dette er et fagsystem som brukes av alle ansatte, hvor det 

blant annet lagres brukerjournaler, faglige vurderinger, notater fra helsepersonell og 

beskjeder. Dette er et verktøy de ansatte bruker daglig.  

Gjennom «Profil» får tildelingstjenesten også beskjeder fra andre deler av tjenesten som 

omhandler den konkrete bruker. Tildelingsenheten har en rutine på at de flere ganger daglig 

går inn i dette systemet, leser beskjeder, og skriver inn eventuelle endringer som omhandler 

brukeren. Slike meldinger kan føre til at det må vurderes å fatte et endringsvedtak for 
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brukeren. Meldinger som vil føre til endring av vedtak føres på arbeidsdokumentet («under 

behandling») til tildeling. Saken drøftes på det ukentlige tverrfaglige mandagsmøte. 

Tildelingstjenesten har rutine på at de ved søknader om tjenester fra kommunen, eller ved 

endringer i tjenestetilbudet, foretar en tverrfaglig kartleggingssamtale med søker.  

Tildelingstjenesten har også en arbeidsliste som de bruker løpende. Dette er et internt 

arbeidsdokument med en oversikt over brukere under behandling, og en statusoversikt over 

disse. Malen for denne arbeidslisten viser at det fylles inn navn på bruker, når søknad ble 

mottatt, hva det søkes om, hva som er gjort, hva som skal gjøres, av hvem, og hvilken uke 

tjenesten skal innvilges. Dette er en arbeidsliste de ansatte på tildelingstjenesten oppdaterer 

kontinuerlig.  

Revisjonen får i oppstartsmøte med tildelingstjenesten informasjon om at det hver mandag 

avholdes et tverrfaglig planleggingsmøtemøte. Her møtes alle som har en rolle i 

tildelingstjenesten. På bakgrunn av denne fagdiskusjonen legges grunnlag for tildeling av 

tjenester. På tirsdager har tjenesten fast tverrfaglig dialogmøte, hvor fagledere ved 

sykehjemsavdelingene, hjemmetjenesten, fysioterapeuter/hverdagsrehabilitering, 

listeansvarlig (mobil omsorg) avdelingsledere, enhetsleder og AGS møtes. På dette møtet blir 

det gitt generell informasjon fra enhetsleder, informasjon fra Tildeling: antall 

vedtakstimer/antall innlagte på sykehus/KØH, antall søknader på 

korttidsopphold/langtidsopphold, informasjon til/fra sykehjemmet, informasjon fra 

listeansvarlig (mobil omsorg), informasjon fra Hverdagsrehabilitering, beslutninger fra 

Tildeling (saksliste/arbeidsliste), og informasjon fra sonene i hjemmesykepleien.   

Kommunen har flere rutinebeskrivelser på behandlinger av søknader om BPA. 

Tildelingstjenesten har en rutine som beskriver alle tjenester som kommunen tilbyr, både de 

lovpålagte og ikke-lovpålagte tilbud («Retningslinjer for tildeling av tjenester, Tvedestrand 

kommune A-VIRK 02005 A»). Tildelingstjenesten har også en rutine som omhandler «mål 

for tjenesten» og «tildeling av tjenester og boliger – organisering og ansvar». I tillegg har 

kommunen en rutine for «tildeling av tjenester – rolleavklaring og tverrfaglig samarbeid». 

Konkret for utforming av BPA legger kommunen til grunn en rutine med beskrivelse av 

gjeldende lovhjemler, forskrifter og rundskriv for brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen 

har egne retningslinjer for vurdering og saksbehandling av BPA («Brukerstyrt personlig 

assistanse, Retningslinjer for vurdering og saksbehandling»).  

Ifølge kommunens retningslinjer skal BPA gis hvis personer oppfyller vilkårene etter pasient- 

og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. Kommunen kan ikke avslå søknader hvor personer 

oppfyller disse kriteriene. Det kan likevel gis et tilbud «om at tjenester skal kunne organiseres 

som BPA når personens bistand er så omfattende, eller av en slik art, at det er mest 

hensiktsmessig å ivareta dette ved bruk av BPA, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8».  



  16 

 

Tildelingstjenesten har i tilknytning til dette arbeidsdokumentet en oversikt over de 

forskjellige sykehjemsavdelinger, med tilsvarende informasjon om brukerne som er på 

korttidsopphold på disse avdelingene.  

Det er tildelingsenheten som utarbeider vedtak for BPA. Kartleggingen av behov skjer ved at 

sykepleier og fysioterapeut går på et hjemmebesøk som i alle andre søknader om nye tjenester 

(tverrfaglig kartlegging). Saksutredning skrives i samarbeid etter hjemmebesøket. 

Konklusjonen etter hjemmebesøket blir presentert på tverrfaglig planleggingsmøte, og 

diskutert før vedtak fattes.    

Enkeltvedtakene utformes på bakgrunn av søknad om BPA. Søknad leveres i skriftlig form til 

tildelingsenheten, og revisjonen får i samtaler opplyst at ved muntlige henvisninger, viser 

kontoret til at de ønsker skriftlige søknader for at søker selv skal sette ord på behovene sine. 

Revisjonen får av Tildeling opplyst at dette spesielt er viktig i BPA saker fordi assistansen 

kan bestå av både praktisk og personlig bistand, og dette må ligge til grunn for å kunne tildele 

riktig timeantall. Alle som søker BPA skal også få informasjon om hva ordningen innebærer.  

Revisjonen får opplyst at all muntlig kommunikasjon mellom tildelingsenheten og 

brukere/pårørende/sykehus m.m, føres fortløpende i fagsystemet under fanen «Tildeling», 

enten i «notat», «faglige vurderinger», eller «beskjedjournal».  

Revisjonen får opplyst at ved tildeling av en tjeneste, er vurderingen som legges til grunn hva 

som er «nødvendig helsehjelp» for søkeren. Revisjonen får opplyst at tildelingsenheten i 

vurderingen ikke anser økonomi som en faktor for eventuell tildeling, da dette dreier seg om 

lovpålagte oppgaver for kommunen. Ifølge tildelingsenheten er behovet for «nødvendig 

helsehjelp» noe som vurderes og evalueres hele tiden, blant annet gjennom de faste møtene og 

fagsystemet «Profil».  

Tildelingsenheten informerer revisjonen om at ved en innkommet søknad om BPA brukes lov 

og forskrifter om tildeling av tjenesten, noe som beskrives i enkeltvedtaket. Tildelingskriterier 

opplyses også om i enkeltvedtaket. Ifølge tildelingsenheten blir innkomne søknader vurdert 

forløpende. De har ingen behandlinger av søknader som går over den lovpålagte fristen, noe 

revisjonen heller ikke finner i sin gjennomgang av enkeltvedtak. Saksbehandler opplyser om 

at det, om ikke søknaden behandles straks, blir det gitt informasjon om dette i brev, eller på 

telefon til søkeren, eller nærmeste pårørende. Saksbehandler opplyser om at det i BPA saker 

alltid er mye kommunikasjon mellom søker og Tildelingstjenesten, og at alt som er aktuelt for 

saken blir skrevet inn i Profil.   

Revisjonen opplever i samtale med saksbehandlere i enkelte situasjoner kan bli gitt muntlige 

tilbakemeldinger omkring søknader, som ikke er registrert i beskjedjournal. Revisjonen har i 

midlertidig ingen forutsetninger og ingen mulighet for å kontrollere muntlige beskjeder, all 

den tid vi ikke har helhetsoversikt over muntlig kommunikasjon. Vi er samtidig innforstått at 

det alltid gjøres avklaringer overfor søker.  
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Revisjonen får i samtale med tildelingsenheten opplyst at alle klagesaker, om de blir 

opprettholdt av kommunen, blir oversendt livsløpskomiteen for klagebehandling. Om 

komiteen ikke ønsker endring av enkeltvedtaket sendes klagen tilbake til Tildelingstjenesten 

som sender den videre til fylkesmannen. Dette gjelder alle klagesaker i omsorgssektoren i 

Tvedestrand kommune. På spørsmål fra revisjonen om komiteen har ønsket at noen 

enkeltvedtak skal endres, svarer ansatt i kommunen at de ikke kjenner til at det har skjedd.  

I følge kommunens hjemmeside er kommunens klageutvalg et utvalg utgått fra 

Livsløpskomiteen, et klageutvalg utgått fra Teknikk-, plan og naturkomiteen og et klageutvalg 

personidentisk med Formannskapet. Klageutvalget utgått fra Livsløpskomiteen behandler 

klagesaker som naturlig faller innenfor komiteens oppgavefelt. Klageutvalget består av tre 

medlemmer utgått fra komiteen. Klagenemdas møter er lukket.17 

Ansvarlige for utforming av enkeltvedtak BPA skulle under arbeidet med denne rapporten på 

et to dagers kurs om BPA og saksbehandling.  

Gjennomgang av enkeltvedtak BPA 

Revisjonen ba tildelingsenheten om en gjennomgang av ti enkeltvedtak tilknyttet BPA. 

Kommunen har behandlet åtte søknader om BPA fra høsten 2014 til april 2018. De har ingen 

søknader inne til behandling per dags dato. Tildelingsenheten opplyser revisjonen om at alle 

som har BPA i Tvedestrand kommune, har et timeantall under rettighetskravet på 25 timer i 

uka. Alle enkeltvedtakene gjelder personer under 67 år, med et langvarig (over 2 år) behov.  

Revisjonen la vekt på ved gjennomgangen hvordan søknadene ble mottatt og behandlet.  

Revisjonen så også på utformingen av vedtakene, og om disse følger saksbehandlingsreglene 

etter forvaltningsloven. De faglige vurderingene i vedtaket er ikke gjenstand for revisjon.  

Gjennomgangen ble foretatt sammen med behandlingsansvarlig. Revisjonen fikk utfyllende 

informasjon og fortløpende svar på eventuelle spørsmål.  

Alle enkeltvedtakene gjennomgått av revisjonen fulgte samme mal, utarbeidet av kommunen. 

Ny mal ble utarbeidet i 2014.  

For det første undersøkte revisjonen de rutiner (rammer) som legges til grunn i utarbeidelsen 

av enkeltvedtak, opplistet i skjema under:  

 

 

 

                                                                 
17 http://www.tvedestrand.kommune.no/mobil/politikk/klageutvalg-utgatt-fra-livslopskomiteen.20056.aspx 
 

http://www.tvedestrand.kommune.no/mobil/politikk/klageutvalg-utgatt-fra-livslopskomiteen.20056.aspx
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TABELL 4, krav til rutiner 

1. 2. 3. 4. 5. 

Skriftlig 

enkeltvedtak 

Saksbehandlingstid 

for svar på søknad 

Er 

enkeltvedtaket 

gjenstand for 

kontroll 

Er 

enkeltvedtakene 

unntatt 

offentlighet 

Har kommunen 

tilfredsstillende 

utredning  

 

TABELL 5, enkeltvedtakenes innhold  

Videre undersøkte revisjonen enkeltvedtakene for følgende innhold:  

6. 7. 8. 9.  

Hva det er søkt 

om 

Hjemmel for 

tildeling 

Begrunnelse og 

begrunnelsens 

innhold  

Informasjon om 

klageadgang 

Revisjonen vil her kun gjengi et sammendrag av gjennomgangen, dette på bakgrunn av 

personvern (få søknader) og at dette vil ifølge revisjonen være mest hensiktsmessig. 

Utfyllende informasjon gitt av tildelingsenheten er også tatt med.  

Gjennomgang av krav til rutiner/rammer for enkeltvedtak (TABELL 1):  

Skriftlige enkeltvedtak  

I følge retningslinjene for kommunen som gjelder for alle henvendelser for omsorgstjenester: 

«Tildeling av tjenester forutsetter søknad. Denne kan være skriftlig eller muntlig». 

«Behandling av søknader forutsetter at søker ønsker tjenesten, og tilkjennegir det i samtale, 

ved underskrift eller fullmakt».18 I følge retningslinjene skal parten ha mulighet til å 

kommunisere muntlig med tildelingsenheten, og dette skal da loggføres.  

I gjennomgangen fikk revisjonen forelagt skriftlige enkeltvedtak. Tildelingstjenesten opplyser 

at de fortløpende behandler søknader om BPA, og at alle enkeltvedtak utformes skriftlig. 

Revisjonen får opplyst at om man kontakter kommunen for å søke BPA, henvises man til å 

                                                                 
18 Retningslinjer for tildeling av tjenester. Helse og omsorg, Tvedestrand kommune 2016.  
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skrive en skriftlig søknad. Revisjonen får også opplyst at all muntlig kommunikasjon med 

søkere eller deres pårørende skal registreres i fagsystemet. De ansatte ved tildelingsenheten 

fremhever dette som et sentralt verktøy i det tverrfaglige arbeidet.  

Saksbehandlingstid 

Revisjonen får opplyst at alle søknader behandles innen fristen etter forvaltningsloven. Om 

det går flere dager for søknadsbehandling, tar tildelingsenheten en telefon for å informere 

søker om dette. Revisjonen fant i sin gjennomgang ingen søknader som overgikk fristen for 

saksbehandling. Revisjonen ble også vist loggføring av diverse telefonsamtaler i fagsystemet.  

 

Er enkeltvedtakene gjenstand for kontroll  

Tildelingsenheten opplyser om at tjenester tildeles på bakgrunn av flere fagpersoners 

vurderinger, men at det er en person som utarbeider det skriftlige enkeltvedtaket. Denne 

opplyser om at man i utformingen av vedtaket samarbeider med fysioterapeut som var med på 

kartleggingen og vurderingene. Revisjonen får opplyst at som kontroll skriver enhetsleder 

(eller lignende ansvarsområde) under enkeltvedtakene. Revisjonen fant i sin gjennomgang at 

alle vedtakene var skrevet under av fungerende enhetsleder.   

 

Er enkeltvedtakene unntatt offentlighet 

Enkeltvedtakene utformes i fagsystemet «Profil» som revisjonen sammen med saksbehandler 

fikk innsyn i. Dette fagsystemet er såkalt «sikker sone», hvor kun ansatt fagpersonell har 

tilgang. Revisjonen fant i sin gjennomgang at alle enkeltvedtakene er merket med henvisning 

til lovhjemmel om at dokumentet er unntatt offentlighet.  

 

Har kommunen tilfredsstillende utredning 

Revisjonen blir i samtaler med tildelingstjenesten forelagt en rekke dokumenter og rutiner 

som viser til utredning som gjøres. Etter skriftlig rutinebeskrivelse «Tildeling av tjenester- 

rolleavklaring og tverrfaglig samarbeid» og «Retningslinjer for tildeling av tjenester» for 
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tildelingstjenesten, skal det gjennomføres et «tverrfaglig kartleggingsbesøk hos personer som 

søker om tjenester for første gang og ved endring av tjenester når saker ikke er tilstrekkelig 

opplyst». Revisjonen får opplyst at dette gjøres i hvert tilfelle hvor søknader om nye brukere 

kommer inn til kommunen. Det henvises i enkeltvedtaket til hjemmebesøket som er gjort.  

All informasjon tilknyttet brukeren lagres i fagsystemet «Profil». Revisjonen ser i sin 

gjennomgang eksempler på dette gjennom utredninger og brev fra andre faginstanser som for 

eksempel sykehus eller rehabiliteringstjenester. I følge den ansatte gir dette systemet god 

informasjon ved utforming av enkeltvedtak, da alle skriftlige faglige vurderinger lagres her. 

Fagsystemet inneholder også en såkalt koordineringslogg, hvor forløpende informasjon om 

brukeren føres av de kommunalt ansatte. Tildelingsenheten har dette ansvarsområdet 

beskrevet i sine rutiner.19  

Revisjonen får opplyst at i tillegg til enkeltvedtaket vedlegges en saksutredning som nærmere 

informerer om faglige vurderinger og bakgrunnen for tildeling av tjenesten. Revisjonen fikk i 

sin gjennomgang se disse saksutredningene.  

Alle enkeltvedtakene inneholder en oversikt over hvilke mål kommunen har for tildeling av 

tjenesten.  

Gjennomgang av innholdet i enkeltvedtak (TABELL 2):  

Hva er det søkt om  

Alle enkeltvedtakene inneholdt informasjon om hva den enkelte person har søkt om, og 

innvilgelse eller avslag på dette. I enkeltvedtaket er det også informasjon om dette under 

overskriften «bakgrunn».  

Hjemmel for tildeling 

Alle enkeltvedtakene inneholdt en henvisning til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a, 

samt kommunal helse- og omsorgstjenestelov.  

Begrunnelse og begrunnelsens innhold 

Alle enkeltvedtakene gjennomgått av revisjonen inneholder en «begrunnelse» for vedtaket, 

enten i selve vedtaket, eller med en henvisning til saksutredning som ligger vedlagt. Her 

inneholder enkeltvedtaket informasjon om vurderinger gjort av kommunen, med bakgrunn i 

                                                                 
19 Retningslinjer for tildeling av tjenester. Helse og omsorg, Tvedestrand kommune 2016. 
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eventuelle ønsker i søknaden, og søkers behov. Enkeltvedtakene inneholder også en oversikt 

over eventuelle vilkår som følger med enkeltvedtaket.  

Enkeltvedtakene inneholder alle en oversikt over hva tjenesten omfatter, for eksempel hva det 

innvilges assistanse til, hvor mange timer det er innvilget og hvem som er arbeidsleder for 

BPA.  

Rettighetsfesting av BPA innebærer at personer med store assistansebehov (25 timer i uken) 

har en individuell rettighet til BPA. For personer med et timebehov mellom 25 og 32 timer i 

uken, kan rettigheten avslås om kommunen kan vise til vesentlig økt kostnad. Personer som 

har under 25 timer med bistandsbehov i uken, kan likevel søke BPA i henhold til loven.  

Av de enkeltvedtakene som foreligger for BPA i Tvedestrand kommune, har ingen over 25 

timer med assistanse.   

 

Informasjon om klageadgang 

I alle enkeltvedtak revisjonen har sett på, er det informasjon om klageretten søker har etter 

Lov om pasient- og brukerrettigheter og forvaltningsloven. Revisjonen får også opplyst om at 

med alle vedtak som gjelder en «ny» bruker i kommunen, sendes et eget skriv med 

informasjon om klageretten. Revisjonen har fått utdelt et eksemplar av dette. Dette 

dokumentet heter «praktiske opplysninger for å motta omsorg- og rehabilitering i Tvedestrand 

kommune». Her er det informert om klageretten og saksgangen ved en eventuell klage. 

Dokumentet inneholder informasjon om blant annet innsynsrett i sakens dokumenter, 

klageretten, IPLOS (lovfestet kartleggingsverktøy), informasjon om hjelpemidler i 

privathjem, hjelp til renhold, informasjon om sykehjem/institusjon.  

I følge vedlegget som sendes ved enkeltvedtaket angående klagerett, behandles en klage først 

av tildelingstjenesten, som vurderer saken på nytt, og enten opprettholder vedtaket og aviser 

klagen, eller gir søker medhold og endrer vedtaket. Ved avvisning sendes denne for politisk 

behandling i klagekomiteen, og om de der ikke gjør endringer i vedtaket, sendes denne tilbake 

til Tildeling som sender den til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

5.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Revisjonen merker seg at det er utarbeidet skriftlige rutiner og en arbeidspraksis som legger 

grunnlag for saksbehandling etter regelverket og en grundig faglig vurdering for tildeling av 

tjenester.  
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Revisjonen ser i sin gjennomgang av enkeltvedtak at det er knuttet gode begrunnelser og 

vurderinger til de vedtak som fattes. De rutiner, retningslinjer og plenumsgjennomganger av 

saksforhold, som ligger til grunn for beslutninger som treffes av Tildelingsenheten i 

Tvedestrand kommune, anses betryggende for at det tas vurderinger i tråd med de intensjoner 

som lovverket legger til grunn. Alle enkeltvedtak inneholder de krav som revisjonen etter 

forvaltningsloven legger til grunn for undersøkelsen. Innholdet i enkeltvedtakene fremstår 

som lett forståelig for tjenestemottaker.  

Revisjonen finner det positivt at både rutinebeskrivelser og praksis viser at saksbehandler 

sørger for at veiledningsplikten er fulgt med å gi opplysninger, råd og veiledning som kan 

bidra til at søkere får de helsetjenestene de har krav på og som er faglig tilfredsstillende. Etter 

revisjonens vurdering har Tvedestrand kommune en rutine og praksis, blant annet med 

hjemmebesøk og tverrfaglig kartlegging, som gjør at utredning-  og informasjonsplikten etter 

forvaltningsloven etterfølges.  

For et eventuelt tjenestetilbud til en søker av BPA, som tildeles et konkret timeantall, er det 

sentralt at kommunen gjør et grundig utredningsarbeid, blant annet med å kartlegge hva søker 

ønsker og har behov for. Dette vurderer revisjonen, ut i fra de rutiner og praksis som 

foreligger, som tilfredsstillende i kommunen.  

Ved utarbeidelse av enkeltvedtak har Tildelingsenheten en fast rutine og faste maler, noe 

revisjonen anser som positivt i forhold til blant annet likebehandling og etterprøvbarhet.  

Revisjonen vil også bemerke at det er positivt at saksbehandler får oppdatert og økt 

kompetanse gjennom å gå på kurs, slik det ble gjort under arbeidet med denne 

forvaltningsrevisjonen.   
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6.2. ANDRE PROBLEMSTILLING - SYKEHJEMSPLASSER 

 

Oppfyller Tvedestrand kommune de lovpålagte krav som stilles til vedtak om 

sykehjemsplasser? 

6.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i 

riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av 

loven. Forvaltningsloven gjelder for kommunens virksomhet med de særlige bestemmelser 

som følger av helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerettighetsloven.   

Kravene til behandling av søknader om sykehjemsplasser følger blant annet av:  

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 om kommunens ansvar for helse- 

og omsorgstjenester, og § 3-2a om kommunens ansvar for tilbud om opphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  

- Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1e rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  

- Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 

- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgsinstitusjon 

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

vurderingsmomenter og vurderingslister m.m. 

Retten til sykehjemsplass inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet og 

gjøres i vedtaks form jfr. helse- og omsorgstjenesteloven.  Retten til sykehjemsplass inntreffer 

når kommunen ikke kan gi forsvarlig helse- og omsorgshjelp i hjemmet eller i annen form 

utenfor institusjon. Korttidsopphold på sykehjem kan man ha krav på etter opphold på 

sykehus, for eksempel korttid-rehabilitering, -vurdering, eller –oppfølging. Det er tverrfaglige 

vurderinger på vegne av kommunen som tar stilling til om kriterier for korttidsopphold i 

sykehjem oppfylles. Hjemmeboende personer kan også komme inn på korttidsopphold på 

sykehjem etter tverrfaglige vurderinger om behov for et slikt opphold.  

Lovens krav er at søker skal gis langtidsplass på sykehjem hvis søkeren ønsker dette selv, og 

de oppfyller kriteriene for langtidsplass. Hvis det ikke er ledig kapasitet, og søkeren oppfyller 

kriteriene, skal det gis tilsvarende helsetjenester i hjemmet i vedtaksform. «De helse- og 

omsorgstjenesten som gis i ventetiden, skal til enhver tid være forsvarlige og 

behovsdekkende» jfr: lokal forskrift.  

Vedtaket skal da innebære at man oppfyller kravene til langtidsopphold, og at man settes på 

vurderingsliste. Når plass på sykehjem blir ledig, har man krav på nytt vedtak om dette.  

Helse- og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar:  
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§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste 

tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. 

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også 

omfatte pasienter og brukere 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 pasienter 

eller brukere som venter på langtidsopphold. 

[Kongen gir forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte 

pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 

vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.] 

Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen skal 

føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd. 

6.2.2. FAKTA 

Saksbehandling sykehjem Tvedestrand kommune 

Tvedestrand kommune har en kommunal institusjon: Tvedestrand sykehjem Tvedestrand 

sykehjem har tre sykehjemsavdelinger, hvor avdeling 2 og 3 har korttidsplasser. Det er fire 

typer korttidsopphold: Se Retningslinjer for tildeling av tjenester i Tvedestrand kommune. 

Lengden på oppholdet avgjøres ut ifra en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Langtidsopphold på sykehjem er et tilbud om heldøgns pleie, omsorg og behandling etter en 

individuell vurdering.20  

I følge Tvedestrand kommunes hjemmeside skal kommunen, før eventuell plass på sykehjem 

blir tildelt, kartlegge brukerens ønsker og behov. Får man tildelt sykehjemsplass, skal 

hjelpebehovet fremgå av vedtaket. «Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. 

Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis 

begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen 

klagefristen for vedtaket utløper».21  

                                                                 
20 http://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/botilbud/sykehjem/ 
 
21 http://www.tvedestrand.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=5&AId=1098&eid=309 
 

http://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/botilbud/sykehjem/
http://www.tvedestrand.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=5&AId=1098&eid=309
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Kommunen skal behandle saken så snart som mulig, og om saken ikke kan avgjøres innen en 

måned, skal man få skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal da opplyses om når det 

antas om det vedtaket blir fattet.22 

Kommunens hjemmeside inneholder informasjon om klageadgang, og veiledning som kan 

gis.  

Kommunen har flere rutinebeskrivelser på behandlinger av søknader om langtidsplass på 

sykehjem. I tillegg til de rutinebeskrivelsene som gjelder for tildelingstjenesten som er 

beskrevet under kapittelet om BPA (se problemstilling 1) har kommunen et dokument som 

inneholder en beskrivelse av gjeldende lovhjemler, forskrifter og rundskriv for langtidsplass 

på sykehjem. Kommunen har egne retningslinjer for vurdering og saksbehandling av 

langtidsplass. Revisjonen har blitt forelagt nevnte rutiner og retningslinjer.  

Gjennomgang av enkeltvedtak langtidsplass, sykehjem  

Revisjonen brukte her samme sjekkliste som for saksbehandling tilknyttet BPA 

1. 2. 3. 4. 5. 

Skriftlig 

enkeltvedtak 

Saksbehandlingstid 

for svar på søknad 

Er 

enkeltvedtaket 

gjenstand for 

kontroll 

Er 

enkeltvedtakene 

unntatt 

offentlighet 

Har kommunen 

tilfredsstillende 

utredning  

Revisjonen vil her kun gjengi et sammendrag av gjennomgangen, da dette vil være mest 

hensiktsmessig. Utfyllende informasjon gitt av tildelingsenheten er også tatt med.  

Gjennomgang av rutiner/rammer for enkeltvedtak:  

Revisjonen brukte her samme sjekkliste som under problemstilling 1.  

6. 7. 8. 9.  

Hva det er søkt 

om 

Hjemmel for 

tildeling 

Begrunnelse og 

begrunnelsens 

innhold  

Informasjon om 

klageadgang 

 

                                                                 
22 tvedestrand.kommune.no 
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Alle enkeltvedtakene revisjonen så på brukte samme mal, som inneholdt følgende:  

Informasjon om enkeltvedtak  

Mål  

Tjenesten omfatter  

Vilkår for å motta tjenesten – sender med et følgebrev 

Bakgrunn for vedtaket  

Begrunnelse for vedtaket  

Iplos 

Klagerett 

Egenbetaling  

Avdelingsleder og saksbehandler- dobbel signatur  

 

Skriftlige enkeltvedtak  

I følge retningslinjene for kommunen som gjelder for alle henvendelser for omsorgstjenester: 

«Tildeling av tjenester forutsetter søknad. Denne kan være skriftlig eller muntlig». 

«Behandling av søknader forutsetter at søker ønsker tjenesten, og tilkjennegir det i samtale, 

ved underskrift eller fullmakt».23 I følge retningslinjene skal parten ha mulighet til å 

kommunisere muntlig med tildelingsenheten, og dette skal da loggføres.  

Revisjonen gikk sammen med tildelingsenheten gjennom 10 enkeltvedtak tilknyttet søknader 

om langtidsopphold på sykehjem. Dette gjaldt alle skriftlige enkeltvedtak. Tildelingstjenesten 

opplyser at de fortløpende behandler søknader om langtidsopphold på sykehjem, og at alle 

enkeltvedtak utformes skriftlig. Søkere til sykehjem bes utforme søknader skriftlig, og søkere 

må som hovedregel selv skrive under. Søkere til langtidsplass på sykehjem er personer som 

allerede har mange kommunale tjenester, i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand, og 

andre tilbud som f.eks. dagsenter. Dette er personer som har behov for høyeste omsorgsnivå. 

Etter det revisjonen får opplyst av kommunen, finnes det ingen rutine for å loggføre eller 

dokumentere telefonsamtaler som omhandler søknad om sykehjemsplasser. Alle 

                                                                 
23 Retningslinjer for tildeling av tjenester. Helse og omsorg, Tvedestrand kommune 2016.  
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henvendelser, både skriftlig og muntlig, skal dokumenteres i fagsystemet underveis i en 

søknadsprosess.  

Revisjonen ser i sin gjennomgang eksempler på søknader som kommer inn til 

tildelingstjenesten, som ikke ansees tilfredsstillende eller er mangelfulle. Dette kan være at de 

er ufullstendige eller ikke signert eller lignende. Hvis søknaden er mangelfull ber Tildeling 

om faglige vurderinger som blir dokumentert under fanen «faglige vurderinger» og 

«beskjedjournal». Tildeling går også på hjemmebesøk for tverrfaglig kartlegging hvis 

søknadene ikke er tilfredsstillende. Det finnes ingen rutine på at disse får en skriftlig 

tilbakemelding, men kommunen opplyser om at de tar kontakt med søker eller pårørende per 

telefon. Tildeling opplyser om at dialogen mellom Tildeling og søker/pårørende i slike saker 

er tett, og det er heller ikke naturlig eller lovpålagt å gjøre dette skriftlig på annen måte enn å 

dokumenter i fagsystemet.  Revisjonen stilte ved gjennomgang av vedtak spørsmål om 

dokumentasjon knyttet til to konkrete forhold hvor pårørende hadde blitt underrettet om 

beslutninger i saksbehandlingen per telefon. Det kunne i disse tilfellene ikke vises til 

registreringer i systemene. 

 

Saksbehandlingstid 

Revisjonen får opplyst at alle søknader behandles innen fristen etter forvaltningsloven.  

Revisjonen får opplyst at det i kommunen ikke alltid er ledige plasser for langtidsopphold på 

sykehjem. Når søker oppfyller kriterier for langtidsplass, og det ikke er plass på sykehjem, vil 

søkeren få et vedtak om behovsdekkende tjenester i hjemmet. Samtidig får søkeren vedtak på 

å stå på en vurderingsliste.  Tildeling har ikke oversikt over søknader med avslag på 

langtidsplass sykehjem. Revisjonen får opplyst at det ved alle søknader om langtidsplass er en 

nær dialog med søker og pårørende, og noen ganger velger søker å trekke søknaden når 

tjenesten fra kommunen økes slik at personen opplever å kunne bo hjemme allikevel. Det 

føres ikke noen statistikk på hvor mange dette gjelder.  

Revisjonen får opplyst om at når en søker står på vurderingsliste, betyr dette at kommunen 

kontinuerlig følger opp brukeren som står på denne listen, slik at de får de tjenestene de har 

behov for, og som faglig sett er forsvarlig, i hjemmet inntil ledig plass på sykehjemmet. Den 

med størst behov for heldøgns pleie- og omsorg (dette kan også være en pasient fra sykehuset 

som trenger en korttidsplass med en gang), får tildelt langtidsopphold ved ledig kapasitet.   

I samtale med tildelingstjenesten får revisjonen informasjon om den såkalte «pop-up» 

avdelingen som kommunen opprettet da mange søknader om sykehjem kom inn vinteren 

2017/18. Sykehjemmet har 46 rom, og behovet for plasser var i perioder på over 50, Enheten 

måtte da be rådmann om bevilling til ekstra plasser; Hybelavdelingen ble brukt som «pop-up» 
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sykehjem i denne perioden.  Enheten ble startet opp for å gi de som hadde behov for det, 

sykehjemstjenester i form av ulike korttidsopphold og til kandidater for langtidsplasser. Etter 

noen uker ble pop-up avdelingen avviklet fordi behovet for ekstra plasser ikke lenger var til 

stede. Per april 2018 har de ikke lenger denne avdelingen med de ressursene som ble satt inn 

da.  

 Revisjonen fant i sin gjennomgang ingen søknader som ikke var besvart innen 

tidsfristen. Dette innebefatter de som er satt på vurderingsliste.  

 

Oversikt over vedtak for sykehjemsplass  

Gjennomgang 

nummer 

Fått flytte inn eller står på vurderingsliste 

1.  Søknad fra januar, innvilget i februar.  

2.  Overført til en annen avdeling.  

3.  Satt på vurderingsliste (vedtak) i januar, kom inn på langtidsopphold 

sykehjem i mars.  

4.  Var på korttidsavdeling en måned, fikk vedtak i februar om 

langtidsopphold sykehjem og kom inn da.  

5.  Søknad fra februar, står på vurderingsliste. Får andre tjenester.  

Revisjonen får i ettertid opplyst fra Tildeling at denne har fått 

sykehjemsplass  

6.  Søknad i september, står på vurderingsliste. Får andre tjenester.  

Revisjonen får i ettertid opplyst fra Tildeling at denne har fått 

sykehjemsplass  

7.  Søkte på langtidsplass sykehjem og fikk direkte plass.  

8.  Søknad fra november, står på vurderingsliste. Får andre tjenester.  
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9.  Står på vurderingsliste og ventet å få plass snarlig.  

Revisjonen har i ettertid fått opplyst av Tildeling at denne nå har trukket 

søknaden etter en periode med hverdagsrehabilitering daglig, og deretter 

tildelt tjenester i hjemmet. 

10.  Står på vurderingsliste og ventet å få plass snarlig.  

Revisjonen har i ettertid fått opplyst av tildeling at denne hadde søkt 

langtidsplass, men hadde, etter tverrfaglig kartlegging, behov for andre 

typer tjenester, som besøksvenn, økt praktisk bistand, og økt 

hjemmesykepleie. Bor fortsatt i omsorgsbolig.  

 

Er enkeltvedtakene gjenstand for kontroll  

Tildelingsenheten opplyser om at tjenester tildeles på bakgrunn av flere fagpersoners 

vurderinger, og at en person utarbeider det skriftlige enkeltvedtaket i samarbeid med de andre 

fagpersonene.  Dobbeltsignatur er etter det revisjonen får opplyst, en ny ordning (ikke 

igangsatt ennå). Enkeltvedtakene underskrives av avdelingsleder. Revisjonen fant i sin 

gjennomgang at enkeltvedtakene er skrevet under av avdelingsleder.   

Er enkeltvedtakene unntatt offentlighet 

Revisjonen fant i sin gjennomgang at alle enkeltvedtakene er merket med henvisning til 

lovhjemmel om at dokumentet er unntatt offentlighet.  

 

Har kommunen tilfredsstillende utredning 

Revisjonen blir i samtaler med tildelingstjenesten forelagt en rekke dokumenter og rutiner 

som viser til utredning som gjøres. Etter skriftlig rutinebeskrivelse «Tildeling av tjenester» for 

tildelingstjenesten, skal det gjennomføres et «tverrfaglig kartleggingsbesøk hos personer som 

søker om tjenester for første gang og ved endring av tjenester når saker ikke er tilstrekkelig 

opplyst». Revisjonen får opplyst at dette gjøres i hvert tilfelle hvor søknader om nye brukere 
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kommer inn til kommunen, eller det er større endringer i tjenestetilbudet. Tildelingsenheten 

forteller revisjonen at det da alltid dreier seg om en økning av tjenestetilbudet.  

All informasjon tilknyttet brukeren kommer inn eller lagres i fagsystemet «Profil». 

Revisjonen ser i sin gjennomgang eksempler på dette gjennom utredninger og brev fra andre 

faginstanser som for eksempel sykehus eller rehabiliteringstjenester.  

Alle enkeltvedtakene inneholder en oversikt over hvilke mål kommunen har for tildeling av 

tjenesten.  

 

Gjennomgang av innholdet i enkeltvedtak:  

Hva er det søkt om  

Alle enkeltvedtakene inneholdt informasjon om hva den enkelte person har søkt om. Det 

henvises også i enkeltvedtaket til dette under overskriften «bakgrunn».  

 

Hjemmel for tildeling 

Alle enkeltvedtakene inneholdt en henvisning til Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 

bokstav a og helse og omsorgstjenesteloven § 3-1.  

 

Begrunnelse og begrunnelsens innhold 

Alle enkeltvedtakene gjennomgått av revisjonen inneholder en «begrunnelse» for vedtaket. 

Her inneholder enkeltvedtaket informasjon om vurderinger gjort av kommunen, med 

bakgrunn i eventuelle ønsker i søknaden, og søkers behov. Enkeltvedtakene inneholder også 

en oversikt over eventuelle vilkår som følger med enkeltvedtaket.  

Enkeltvedtakene inneholder alle en oversikt over hva tjenesten omfatter. 
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Informasjon om klageadgang 

I alle enkeltvedtak revisjonen har sett på, er det informasjon om klageretten søker har etter 

Lov om pasient- og brukerrettigheter og forvaltningsloven. Revisjonen får opplyst at det her 

gjelder det samme rutine som for enkeltvedtak tilknyttet BPA (se problemstilling 1), og at 

kommunen sammen med enkeltvedtaket sender ut et informasjonsskriv om blant annet 

innsynsrett og klageadgang.  

6.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Revisjonen har gjort en overordnet gjennomgang av de rutiner Tvedestrand kommune har i 

saksbehandling av langtidsplasser på sykehjem. Revisjonen finner disse tilfredsstillende.  

Revisjonen har hatt en gjennomgang av et utvalg enkeltsaker viser at kommunen overholder 

de krav til saksbehandling som følger blant annet av forvaltningsloven. Revisjonen finner de 

skriftlige rutinene på området grundige og omfattende. Etter det revisjonen ser følges disse 

rutine opp i praksis, og kommunen har et godt system for kartlegging og brukermedvirkning.   

Revisjonen ser i sin gjennomgang enkelte eksempler på kommunikasjon som ikke 

dokumenteres. Dette kan potensielt skape usikkerhet for brukere og pårørende, men 

dokumentasjonskravet må vurderes opp mot hva som er hensiktsmessig og effektivt. I 

revisjonens gjennomgang av saker kom ikke dette frem som noe stort problem, men 

revisjonen vil likevel påpeke at det forekommer.  

Det forekommer i kommunen at det ikke kan gis langtidsplass i det en søknad om dette 

kommer inn. Kommunen er etter loven pliktig til å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Etter 

det revisjonen erfarer legger kommunen da godt til rette, sammen med bruker, hva den 

enkelte har behov for i hjemmet. Revisjonen finner at kommunen har et tilfredsstillende 

system for dette.   
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7.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

 

Gjennom revisjonens undersøkelse oppleves Tvedestrand kommunen å ha et godt system for 

saksbehandling innen det aktuelle tjenesteområdet. Etter revisjonens vurdering understøttes 

dette arbeidet med datasystemet som sikrer etterprøvbarhet. Dette har blitt synliggjort 

gjennom de undersøkelser revisjonen har gjennomført. Det knytter seg noe usikkerhet til 

enkelte saker hvor det ikke foreligger dokumentasjon på eventuell kommunikasjon og 

informasjon per telefon. Dette kan potensielt skape usikkerhet for brukere og pårørende, men 

dokumentasjonskravet må vurderes opp mot hva som er hensiktsmessig og effektivt.  

Kommunen har gode rutiner og arbeidsmetoder. Kommunen har et godt utarbeidet system for 

hvordan de gjennomfører samtaler og kartlegger brukeres behov. Slik revisjonen ser det, 

ligger det refleksjon og grundige vurderinger bak tilbudet som gis til brukere.  

Tvedestrand kommune har innenfor omsorg et kompakt miljø, og ovenfor revisjonen gis det 

et inntrykk av at samhandling innenfor det faglige miljøet er godt.  

 

7.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

           

Revisjonen har fra rådmann fått oversendt et innspill fra OR-enheten som her legges ved 

rapporten. Rådmannen har ingen kommentarer til rapporten utover dette.  

«Prosessarbeidet rundt implementering av rutiner og systemer for saksbehandling i enhet 

for omsorg og rehabilitering, avdeling for tildeling, utvikling og innovasjon, har de siste 4 

år vært omfattende. Tverrfaglig samarbeid, skriftlighet og praksis i overensstemmelse med 

rutiner bygget på lovverk og erfaringslæring, har vært viktig for å forstå helheten rundt 

saksbehandlingen. Rapporten understøtter at utviklingsarbeidet utført at flere 

medarbeidere i enheten har resultert i gode systemer/ rutiner som gjør helse og 

omsorgssektoren i stand til å sikre overholdelse av lovmessige krav.  

Tildelingstjenesten har i løpet av utarbeidelsesprosessen fått dokumentet til 

gjennomlesning og korreksjon. Vi har brukt tid og ressurser på å gi et korrekt bilde av 

saksbehandlingsrutinene i enheten. Vi er glade for at IKS har tatt det meste av våre innspill 

til etterretning, og er tatt med i rapporten.   

Enheten/tildelingstjenesten utfører et kontinuerlig forbedringsarbeid. Tildeling av 

tjenester innenfor alle tjenesteområdene i enheten følger samme rutiner/systemer, og 

tildelingstjenesten har nå gjennom rapporten fått en bekreftelse på at lovverk blir 

overholdt.» 


