
MOLDE KOMMUNE

    

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg - kriterier og 
venteliste.

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 22. juni 2017 med hjemmel i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 § 3-2a . 

§ 1 Formål 
Forskriften skal sikre at den enkelte får et likeverdig tjenestetilbud med kriterier for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester. Forskriften omfatter også kriterier for rett til å stå på venteliste for 
opphold i slik tjeneste.  

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen 
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a.

§ 3 Definisjoner 
I denne forskriften menes med
a. Søker: en person som har søkt om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
b. Langtidsopphold i sykehjem: tids-ubegrenset opphold i sykehjem. 
c. Venteliste for langtidsopphold sykehjem: kommunens oversikt over de søkere 

som har fått vedtak om at de oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphold 
sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold. Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke 
fortrinnsrett til ledig plass på sykehjem, jf. § 5.  

§ 4 Kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem 
Tjenesten kan være aktuell dersom:
a. søkers totale omsorgsbehov, fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at 

hjemmetjenesten og/eller nettverket rundt søker ikke lenger er i stand til å ta 
hånd om vedkommende på en forsvarlig måte i hjemmet

b. søker har behov for pleie og omsorg ved livets slutt

§ 5 Rett til å bli satt på venteliste 
Søker som oppfyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem skal få tilbud om å stå 
på venteliste dersom det på det tidspunkt ikke er ledig sykehjemsplass. 
Kommunen skal i påvente av langtidsopphold i sykehjem tilby nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester i søkers nåværende bolig. Det skal foreligge 
vedtak om de tjenester som i ventetiden samlet skal dekke søkerens behov klarlagt 
ut fra kriteriene i § 4. 



Ved ledig langtidsopphold i sykehjem skal søker på ventelisten med størst behov 
prioriteres. Behovet avgjøres etter en samlet vurdering med utgangspunkt i kriteriene 
i § 4. 

§ 6 Kriterier for tildeling av bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
Kriteriene tar utgangspunkt i «Regelverk ved tildeling av kommunale boliger i Molde 
kommune» fastsatt av kommunestyret i Molde 13.12.12, sak nr. 135/12, med 
hjemmel i lov av 25.09.92 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.
Tjenesten kan være aktuell dersom søker:
a. er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år

b. har et helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i

bofellesskap/bokollektiv med heldøgns bemanning

c. har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med 

heldøgns bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt

§ 7 Saksbehandling og klage 
Kommunen skal fatte vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om 
langtidsopphold i sykehjem. 
For søker som ikke tildeles langtidsopphold i sykehjem skal kommunen treffe vedtak 
med hensyn til om kriteriene i forskriftens § 4 er oppfylt eller ikke. 
Vedtak etter denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

§ 8 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.


