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Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram reviderte tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenestene. Kriteriene er revidert med tanke på ulike lovendringer, men også med 
tanke på bedre kontroll med tjenestenivået Øyer kommune skal yte til sine innbyggere. 
 
Saksutredning: 
Gjeldende Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene i Øyer kommune ble vedtatt i 
desember 2016 (KST-sak 116/16). Kommunen bør jevnlig gjennomgå sine kriterier og 
retningslinjer. I årene fra 2016 har det også skjedd noen endringer i lovgrunnlaget for 
kriteriene, som medfører behov for justeringer.  
 
Arbeidet med kriteriene har vært forankret i nyopprettet tildelingsenhet, tjenestelederne 
innenfor helse- og omsorgstjenestene og fagutviklingssykepleier, i tillegg til kommunalsjef 
helse og omsorg. I arbeidet har administrasjonen sett på hvordan Øyer kommune på best 
mulig måte kan legge til rette for at innbyggere kan bo trygt hjemme så lenge som mulig, og 
få satt inn riktige tjenester på lavest mulig trinn i omsorgstrappa. Demografiutfordringene i 
årene som kommer vil være betydelige, og godt tilrettelagte tildelingskriterier kan være til 
hjelp for å sikre riktig nivå på tjenestene opp mot tilgjengelige ressurser i tjenestene.  
 
Kriteriene har også vært oppe som orientering i Tjenesteutvalget 20.9.22, hvor grunnlaget 
for kriteriene ble gjennomgått og arbeidsmetodikken for tildeling av tjenester vist. Denne 
forankringen ble gjort for å gi politisk hold et større eierskap til kriteriene, og forståelse for 
hvordan tjenesteleveransen påvirker kommunens økonomi. 
 
Vurdering: 
Tildelingskriteriene er helse- og omsorgstjenestenes viktigste verktøy for riktig tjenester til 
kommunens innbyggere. De skal sikre at innbyggerne får tjenester i henhold til gjeldende 
lovverk, og at kommunens tjenesteapparat har fokus på riktig ressursbruk. Øyer kommune 
jobber etter prinsippene i omsorgstrappa (se ill.), og skal jobbe for at det legges til rette for 
at innbyggere kan bo trygt hjemme lengst mulig.  
 



 
 
Tildelingskriteriene må være mer dynamiske enn hva tidligere praksis har vært, og 
kommunedirektøren må ha fullmakt fra kommunestyret til å gjøre løpende endringer i 
kriteriene som følge av lovendringer o.l. Dette for å sikre at nødvendige endringer kan 
gjøres uten en full politisk behandling. Kommunestyret skal likevel ha tildelingskriteriene til 
jevnlig behandling, minimum hvert femte år.  
 
Kriteriene slik de legges fram i saken trer i kraft umiddelbart for nye vedtak, og for allerede 
løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den dato vedtak blir endret. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for 

at kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 
3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 

allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 
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