
 

 

Utvalg:  Utvalg for helse og velferd 

Møtested: Lyngdal rådhus  -  kommunestyresalen 

Dato: 17.06.2020 

Tidspunkt: 19:30 

 
Forfall meldes til politisk sekretariat på epost post@lyngdal.kommune.no eller telefon 960 93 458. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 
Tilleggsinformasjon: 
Møtet overføres via Lyngdal kommunes Nett-TV. 
  
Utvalget har omvisning og info på Lyngdal Helsehus fra kl 18.00  
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PS 9/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste



 

 Arkivreferanse: 2020/230-10 
 Arkivkode: 033 
 Saksbehandler: Berit Kolsrud Bogaard 
 Adm.enhet: Dokumentsenter 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 4/2020 

 

Orienteringer i Utvalg for helse og velferd 17.06.20 

 
-Orientering om flytteprosessen fra Lyngdal bo og servicesenter (LBS) til Helsehuset 
 
-Gjenbruk av utstyr på LBS 
 
-Bruk av Securitas vakter i Habilitering v. Marie Seland 

SAKSFRAMLEGG
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 Arkivreferanse: 2020/3998-2 
 Arkivkode: G00 
 Saksbehandler: Ronny Bjørnevåg 
 Adm.enhet: Samskaping og innovasjon 
 Dato: 18.05.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 10/2020 

 

Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal kommune gir sin tilslutning til målet for Akson - en felles journal for kommunale helse- og 
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter 
helsetjenester. Lyngdal kommune tilkjennegir sin tilslutning ved å inngå intensjonserklæring med Helse- 
og omsorgsdepartementet. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å signere på vegne av Lyngdal kommune. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge, og 
er bakgrunnen for Akson-prosjektet. Tre strategiske og parallelle tiltak ble anbefalt av en samlet sektor for 
å nå målene i Stortingsmeldingen: 

• videreutvikling av eksisterende regionale løsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og 
Sør-Øst 

• etablering av Helseplattformen i Midt-Norge 
• etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (Akson) 

 
Tiltaket Akson etablerer en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og nasjonale 
løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester og de som disse 
samhandler med. Akson bidrar til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er 
helhetlig og koordinert.  

SAKSFRAMLEGG
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Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha 
tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning.  
 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson som viser at 
tiltaket er lønnsomt som helhet. Analysen viser at det potensielt er store gevinster å hente for 
kommunene på blant annet to områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede hendelser 
 
Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar å identifisere, 
realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at kommunen selv må ta 
stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan gevinstene kan måles og hvordan 
kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er realisert. 
 
Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 
helhet. Formålet med arbeidet er å: 
 

1. Avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god medvirkning 
samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. Starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 
konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. Forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik dette 
ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil treffe 
deltagende kommuner over tid. 

4. Avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med stegvis 
tilnærming til eierskap. 

 
Aktuelt 
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner som 
representerer minst halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge. 
 
Intensjonserklæringen er ikke økonomisk forpliktende for kommunen, men et viktig signal om støtte til 
innretningen og ønske om videre deltakelse i arbeidet. Signering innebærer at kommunene får mulighet 
til å være med påvirke tiltaket videre.  
 
Lyngdal kommune har sammen med de øvrige Agderkommunene deltatt aktivt i forberedelsene til en 
felles nasjonal journalløsning siden 2015. Kommunedirektørutvalget (KDU) KS Agder vedtok 27.04.2020 å 
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anbefale kommunene i Agder å slutte opp om det videre arbeidet med AKSON ved å inngå 
intensjonserklæringer med Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir muligheten for aktiv deltakelse og 
medeierskap eller opsjon. Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere 
tidspunkter vil klargjøres etter regjeringskonferanse og stortingsbehandling i 2020. 
 
Vurdering: 
Akson journal vil være et mer moderne og mer effektivt journalsystem som er bedre tilpasset dagens 
arbeidsprosesser. I dag bruker helsepersonell ulike systemer som gjør informasjonsutveksling og 
samhandling utfordrende.  
 
Innføringen av Akson skal være stegvis og må sees i sammenheng med de andre nasjonale 
samhandlingsløsningene som innføres de neste årene. Kommunene har et stort pågående arbeid med 
utvikling og forbedring av nåværende løsninger. Dette er løsninger som i stor grad vil integreres i Akson 
og det er viktig at kommunen fortsetter å gi sin tilslutning til det arbeidet som foregår. Dette er blant 
annet Kjernejournal, DigiHelse og løsninger knyttet til pasientens legemiddelliste. Deltakelse i den felles 
virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i 
arbeidet med felles løsninger.  
 
Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. Løsningene vil koste 
mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelig gevinster for samfunnet. Ved å samarbeide om 
Akson blir kostnadene lavere og kvaliteten trolig bedre enn om kommunene gjør det hver for seg. Det vil 
være en forutsetning at kommunestørrelse hensynstas i arbeidet med prinsipper for kostnadsfordeling. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at utvalget for helse og velferd fatter vedtak i samsvar med innstillingen 
 
 
Vedlegg: 

1 Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om underskrevet 
intensjonserklæring innen 01.07.2020 

2 Brev til kommuner om intensjonserklæring - Akson.pdf 
3 Vedlegg 1 - Intensjonserklæring Akson.pdf 
4 Vedlegg 2 - Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - sammendrag.pdf 

7



Fra: HOD-Akson[Akson@hod.dep.no]
Sendt: 24.04.2020 15:39:30
Til: []
Tittel: Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring

Til landets ordførere i kommuner utenfor helseregion Midt‐Norge
 
På vegne av helse‐ og omsorgsminister Bent Høie oversendes i vedlegg til denne e‐posten et brev der statsråden
inviterer kommunene utenom region Midt‐Norge til å signere brevets vedlagte intensjonserklæring.
Undertegning av denne intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om
deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
 
Helse‐ og omsorgsdepartementet inviterer i samarbeid med KS og Direktoratet for e‐helse til et nasjonalt
nettbasert stormøte om Akson den 5. mai 2020. Påmeldingsfristen til stormøtet er 4. mai og kan gjøres via
følgende lenke: https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49240?bookingRef=0
 
I tillegg til det nettbaserte stormøtet vil KS utarbeide støttemateriell som kommunene kan benytte i prosessen
fram mot signeringen av erklæringen. Støttemateriellet publiseres på www.ks.no/akson i uke 18. KS vil i
samarbeid med Direktoratet for e‐helse gjennomføre webinarer med gjennomgang av støttemateriellet,
intensjonserklæringen og styringsdokumentet. KS vil sende ut egne invitasjoner til disse og oppdatert informasjon
om dette vil ligge også ligge på nettsiden.
 
Vedlegg 2 til brevet er et kort sammendrag av hva Akson innebærer. Det er lagt ut mer detaljert informasjon om
Akson og tidligere utredninger på www.ehelse.no
 
Frister
Signerte intensjonserklæringer må foreligge innen 1. juli 2020, og kan sendes til akson@hod.dep.no.  Eventuelle
spørsmål kan også rettes til denne e‐postadressen.
 
 

 

Helse- og
omsorgsdepartementet
 
Martin Sjuls
seniorrådgiver
E‐helseavdelingen
 
Mobil: 901 53 535

 www.regjeringen.no/hod | HOD på Facebook | HOD på Twitter
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Akson: Felles kommunal journal og helhetlig samhandling – Behov for 
intensjonserklæring 

 

Kjære ordførere i landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 

 

De siste par måneders situasjon med utbrudd av Covid-19 har krevd mye av oss alle. Jeg er 

imponert over evnen kommunene har hatt til raskt å omstille seg i en ekstraordinær tid for å 

ivareta de oppgavene kommunene har. Det er samtidig viktig at vi ikke stopper opp alt det 

viktige arbeidet vi var i gang med før virusutbruddet.  

 

Før utbruddet av Covid-19 var vi godt i gang med arbeidet med å realisere én innbygger - én 

journal. For kommunene utenfor helseregion Midt-Norge handler dette primært om arbeidet 

med felles kommunal journal og helhetlig samhandling. Tiltaket kalles Akson. Det er bred 

enighet i helse- og omsorgssektoren om behovet for bedre journalløsninger i kommunene og 

nasjonale samhandlingsløsninger som gir mulighet for bedre samarbeid om pasient og 

innbygger på tvers av aktørene i helsesektoren. I arbeidet med konseptvalgutredningen har 

Direktoratet for e-helse involvert 44 kommuner og nesten 300 helsearbeidere i sektoren. I 

tillegg har det vært forankring i KS' rådgivende og styrende organer. Jeg har i parallell med 

Direktoratet for e-helses arbeid med forprosjektet avholdt flere møter med politisk ledelse i 

storbykommuner om tiltaket. Alle støtter oppunder behovet og har et ønske om å 

gjennomføre dette viktige arbeidet i fellesskap.  

 

Gjennom dette brevet inviterer jeg alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge til å 

underskrive vedlagte intensjonserklæring for å trygge regjeringen på at kommunene stiller 

seg bak forutsetninger for, og det videre arbeidet med å realisere Akson.  

 

 

Til landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 

  

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1554-  

Dato 

24. april 2020 
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Side 2 
 

Bakgrunn for arbeidet med felles kommunal journal og helhetlig samhandling 

Vi er godt i gang med arbeidet med å realisere én innbygger – én journal. Målene er senest 

stadfestet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020), herunder: 
- Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
- Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 
- Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 

forskning 

 

For å nå disse målene planlegges det å gjennomføre tre parallelle tiltak: 

1. Videreutvikling av eksisterende regionale løsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, 

Vest og Sør-Øst  

2. Etablering av Helseplattformen i helseregion Midt-Norge  

3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste  

 

I tillegg skal det etableres en nasjonal samhandlingsløsning som et nav for å binde de ulike 

journalløsningene sammen. Arbeidet med å etablere en nasjonal løsning for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste og en nasjonal samhandlingsløsning har fått navnet Akson. 

 

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF er i gang med å videreutvikle og i 

større grad samordne eksisterende journalløsninger.  

 

I helseregion Midt-Norge arbeides det med innføring av ny felles pasientjournal for både 

kommuner og sykehus, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen AS ble opprettet 1. 

mars 2019, og har ansvaret for innføringen av ny journalløsning i helseregion Midt-Norge. I 

fjor utløste Trondheim kommune sin opsjon og eier nå Helseplattformen AS sammen med 

Helse Midt-Norge RHF. Alle kommuner i regionen har opsjon på å slutte seg til 

Helseplattformen. Mange kommuner signaliserer at de vil gjøre det samme som Trondheim. 

Arbeidet med Helseplattformen ligger 3-4 år foran arbeidet med felles journalløsning for 

kommunene utenfor helseregion Midt-Norge.  

 

Direktoratet for e-helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse- omsorgsdepartementet å 

gjennomføre et forprosjekt av en felles kommunal journal og løsninger for helthetlig 

samhandling. Forprosjektet har overlevert sine anbefalinger til departementet og er nå 

gjenstand for ekstern kvalitetssikring i tråd med statens prosjektmodell. Resultatene fra 

kvalitetssikringen vil foreligge medio juni.  

 

Anbefalingene fra Direktoratet for e-helse omfatter etablering av et selskap som skal ha 

ansvaret for anskaffelse, etablering, drift og forvaltning av felles kommunal journal, 

"Selskapet Akson journal". Det skal i 2020 gjennomføres et forberedelsesarbeid som legger 

til rette for etablering av "Selskapet Akson journal" og videre fremdrift for tiltaket Akson. Det 

er nedsatt en felles styringsgruppe med Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de 

kommunene som har vært tettest på prosessen frem til nå, kommunene Oslo, Bærum, 

Bergen, Kristiansand, Stavanger, Vinje og Bodø.  
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Side 3 
 

Intensjonserklæring 

Tiltaket Akson er foreslått finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene. For at 

staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et 

tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk.  

 

Jeg vil med dette brevet invitere alle landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge til å 

undertegne vedlagte intensjonserklæring. Undertegning av denne intensjonserklæringen vil 

være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med 

tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen. 

 

Intensjonserklæringen er utarbeidet i tett samarbeid med KS og utvalgte kommuner.  

 

Hvor kan kommunene få mer informasjon om Akson og den videre prosessen 

Jeg inviterer i samarbeid med KS og Direktoratet for e-helse til et eget nasjonalt nettbasert 

stormøte om Akson den 5. mai 2020, kl. 14:00-15:30. Målgruppen er ordførere, 

kommunaldirektører og eventuelt andre nøkkelpersoner i den administrative og politiske 

ledelsen. Formålet med stormøtet er å bidra til at kommunene sikres god forståelse for 

behovet for intensjonserklæringen og den videre prosessen. Det vil være anledning til å stille 

spørsmål. Påmeldingsfristen til stormøtet er 4. mai og kan gjøres via følgende lenke: 

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49240?bookingRef=0 

 

I tillegg til det nettbaserte stormøtet vil KS utarbeide støttemateriell som kommunene kan 

benytte i prosessen fram mot signeringen av erklæringen. Støttemateriellet publiseres på 

www.ks.no/akson i uke 18. KS vil i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjennomføre 

webinarer med gjennomgang av støttemateriellet, intensjonserklæringen og 

styringsdokumentet. KS vil sende ut egne invitasjoner til disse og oppdatert informasjon om 

dette vil også ligge på nettsiden.  

 

Vedlagt ligger et kort sammendrag av hva Akson innebærer. Det er lagt ut mer detaljert 

informasjon om Akson og tidligere utredninger på www.ehelse.no  

 

Frister 

Signerte intensjonserklæringer må foreligge innen 1. juli 2020, og kan sendes til:  

akson@hod.dep.no.  Eventuelle spørsmål kan også rettes til denne adressen.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 
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Side 4 
 

Kopi: 

- KS 

- Kommuner i helseregion Midt-Norge 

- De regionale helseforetakene 

 

Vedlegg 

1. Intensjonserklæring 

2. Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - Sammendrag 
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Akson 

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 
 

Formål og bakgrunn 

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig 

og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale 

og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal 

stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, 

innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 

og de som disse samhandler med. 1  

Om intensjonserklæringen 

Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon 

om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen 

kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i 

vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet. 

Forutsetninger for det videre arbeidet 

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner 

som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig 

arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget. 

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 

samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 

organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner 

som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen 

tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet. 

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling 

og Akson journal.  

                                                           
1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles 
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen. 
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Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også 
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres. 

Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder 

Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig 

utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible 

løsninger. 

Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt 

som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og 

omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som 

ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være 

mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) 

for felles kommunal journal.  

Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til 

investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen 

i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det 

til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. 

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det 

legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og 

etablering av "Selskapet Akson journal". 

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil 

sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner 

bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal".  Selskapsformen kan bli endret avhengig av 

utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.   

Om organisering av arbeidet i 2020 

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 

rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 

helhet. Formålet med arbeidet er å: 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 

medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 

konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik 

dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil 

treffe deltagende kommuner over tid.  

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med 

stegvis tilnærming til eierskap. 

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS 

vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller 

opsjon.  
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Erklæring fra KOMMUNEN 

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og 

omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 

yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med 

innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder. 

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for 

Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta 

videre basert på følgende alternativer:  

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks. 

medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre 

arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal 

journalløsning.  

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta 

i bruk felles kommunal journal. 

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den 

på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.  

 

 

 

(dato) 
 

 

kommune 
 

 

(sign.) 
 

 

(navn) 
 

 

(stilling) 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning. 

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse. 

Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle 

tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering 

av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson 

– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling. 

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for 

kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter 

som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og 

omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 

Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en 

ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens 

videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021. 

Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS 

opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og 

samarbeidet om oppgaver i oppdraget. 

Behov 

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske 

muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den 

bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for 

unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått. 

Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har 

informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 

helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 

virksomheter.  

Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 

Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 

forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt 

ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til 

informasjonssikkerhet og personvern.  
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Konsept 

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles 

journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning 

innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at 

blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme 

journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov. 

Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 

og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger 

innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles 

kommunale journalløsningen. 

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og 

felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og 

fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre 

samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og 

barnevern.  

Overordnet gjennomføring av konseptet  

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:  

1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring. 

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere 

tiltak. 

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange 

avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre 

styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av 

samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere 

gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av 

gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling.  

Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring 

av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative. 

Figur 

1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson 
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Overordnet organisering og ansvarsdeling  

Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:  

 Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og 

videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med 

kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det, 

kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig 

eierskap. 

 Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for 

helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett 

SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av 

nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.  

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for 

realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele 

organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson 

samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering 

innad i programmene.  

Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig 

styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder 

samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer,  koordinering mellom 

prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson. 

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning  

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster 

og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning 

omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal 

bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres. 

I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og 

anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4) 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er 

det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med 

kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av 

hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for 

kostnader og forventet nytte.  

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også 

forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for 

stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder. 

Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av 

anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for 

å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at 

leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig. 

Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det 

langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. 

For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må 

etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å 

implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens 

det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte 
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte 

konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.  

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling   

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter: 

 Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester 

 Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar  

 Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen  

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale 

prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som 

har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere 

samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse 

løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette 

gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.  

Kostnader  

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale 

innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale 

styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og 

myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp, 

etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale 

innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer 

investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.  

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning. 

Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader 

for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes. 

Videre arbeid i 2020  

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter 

og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder 

avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med 

intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal 

journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om 

deltakelse.  

  

20



Akson – Toppnotat, sammendrag av arbeid for felles kommunal journal og helhetlig samhandling  

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

21



 

 
 

   
 

 
 
 
 

 

 Oslo 29. mai 2020  

 
Kommunens innbyggere trenger Akson! 

 
Mangel på gjennomgående og nasjonale informasjons- og journalsystemer er en 
trussel for pasienters liv og helse. Helsesektoren er fragmentert og pasienten helt 
avhengig av at informasjonsflyt og samhandling fungerer. Det gjør de ikke i dag.  
 
Sammen representerer Nasjonalforeningen for folkehelsen og 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) den delen av befolkningen som 
aller mest kjenner på kroppen konsekvensene av manglende felles 
journalløsninger. For de vi representerer og som bor og trives i din 
kommune, er felles og nasjonale løsninger er helt nødvendig. Derfor 
støtter vi helhjertet opp om arbeidet med Akson. Vi oppfordrer nå kommunens 
folkevalgte til å signere intensjonserklæringen som nå er under behandling. 
  
Debatten som raser har synliggjort en ganske heftig dragkamp. Vi mener at dette i 
realiteten er en kamp om profesjonenes, industriens og sektorenes «egne» løsninger. 
Det er troen på egne løsninger – i hver kommune, fastlegekontorer og i hvert 
helseforetak som har brakt oss der vi er nå. Slik kan vi ikke fortsette. Diskusjon er viktig, 
det er med på å bidra til at alle sider blir belyst, og løsningene blir ofte bedre av det. Men 
å late som det finnes alternativ til Akson nå, blir å mislede diskusjonens tilhørere. Dette er 
det prosjektet det er enighet om å satse på. Det finnes ikke noen tilsvarende alternativ. 
Det vil si: Alternativet til Akson er dagens løsning, med systemer som ikke snakker 
sammen og lokale løsninger som gjør at tilgang på helseinformasjon er flaksbasert og 
avhengig av hvor du bor. Med et bredt spekter av fragmenterte løsninger kommer vi ikke i 
mål med ønsket om en likeverdig helsetjeneste. Diskusjonen må fortsette, men den bør 
handle om forbedring av det forslaget vi har, ikke spore av til urealistiske alternativer. Det 
vil bare bety forsinkelse og at vi går i motsatt vei fra det målet vi ønsker å nå: Bedre 
helsetjenester til folk.   
  

Til ordførere i alle norske kommuner  

  

  

  

 Vår fil: Akson 

 Vårt Arkiv: Akson -2020 

 Saksbehandler: M. Gerhardsen og  
L. Elvestad  
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Pasientorganisasjonene har støttet arbeidet med å realisere målbildet om Èn innbygger 
– èn journal. Akson er et avgjørende skritt på veien dit. Arbeidet er komplisert og det er 
krevende. Det er stor risiko og usikkerhet. Utviklings- og implementeringsarbeidet vil 
måtte gå stegvis og derfor tar det tid. Likevel er vi sikre på at prosessen bringer oss et 7-
mil-skritt fra det vi har i dag.  
  
Innbyggernes stemme bør veie tungt hvis begrepet «pasientens helsetjeneste» skal ha et 
innhold. Etter vår mening er den aller viktigste interessenten i dette sluttbrukeren – 
pasientene og innbyggerne i din kommune.  Det haster med å få på plass systemer som 
snakker bedre sammen. Så langt har ingen lagt på bordet en mer gjennomarbeidet plan 
som er raskere, billigere eller med mindre risiko.  
  
Innbyggerne trenger sårt systemer som binder helse-Norge sammen til «ett rike». Vi vet 
også at kommunens ansatte sårt savner det samme. Vi som snakker på vegne av 
pasientene som møter et helsevesen som ikke snakker sammen, vil ha dette på plass nå 
– eller egentlig for lenge siden. I et moderne og digitalt samfunn som Norge, bør en 
pasient kunne forvente at systemene som skal ta vare på helsa vår sørger for at 
nødvendig informasjon er tilgjengelig.  
 

 
Om oss 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag 
og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer 
og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk 
arbeid. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens 
og deres pårørende.  
 
Funksjonshemmedes Felles organisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon 
for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.  Organisasjonen består av 84 
medlemsorganisasjoner og representerer mer enn 335.000 medlemmer. FFO er 
organisert i landets 19 fylker, samt aktive i en rekke kommuner. 
FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for 
funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke 
bedre. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nasjonalforeningen for folkehelsen   Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
 
 
Mina Gerhardsen/s    Lilly Ann Elvestad/s 
Generalsekretær     Generalsekretær 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 
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Ferdige tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Vedlagte tjenestekriteriene vedtas i Hovedutvalget for helse og velferd. 
 
I perioden hvor Lyngdal kommunen deltar i prøveprosjektet Statlig finansierte helse- og omsorgstjenester 
vil de statlige tjenestekriteriene gjelde. 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Arbeidet med tjenestekriterier i Lyngdal kommune har blitt påbegynt for flere år siden, men ikke blitt 
ferdigstilt. I Audnedal var det utarbeidet noen tjenestekriterier, men det manglet fortsatt mange. I 
forbindelse med kommunesammenslåingen så vi at det var behov for å utarbeide tjenestekriterier for den 
nye kommunen. Dette på bakgrunn av et behov for å få en felles forståelse i de to kommunene for 
hvordan tjenestene skal tildeles og å synliggjør hvilke forventninger innbyggerne kan ha i forhold til 
tildeling av helse- og omsorgstjenester. Dette med tanke på likebehandling i hele den nye kommunen. 

Det er i tillegg behov for å synliggjøre alle tjenestene som Nye Lyngdal har og som oppfyller kravene 
kommunen har etter helse- og omsorgstjenesten og hvilke tjenester som ikke er regulert etter lov. 

 

SAKSFRAMLEGG

24



2

 
Vurdering: 
Tjenestekriteriene er ment som informasjon og veiledning til innbyggerne og de ansatte om tjenestene, 
hvem som er målgruppe for tjenestene og kriteriene for å få den aktuelle tjenesten. Kriteriene er i tillegg 
ment som et hjelpemiddel til ansatte som fatter vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kriteriene 
er relatert til aktuelt lovverk hvor det beskrives om det er klageadgang eller ikke på vedtaket som fattes 
ved tildeling av tjenesten. Det beskrives også hva som er formålet med tjenesten, hvilke kvalitetskrav som 
brukeren kan forvente i forhold til tjenesten og eventuelt egenbetaling for tjenesten. Det kan også være 
andre faktorer som er relevant for tjenesten og som er beskrevet i kriteriene. 

Kriteriene er ikke ment som en beskrivelse av tjenestenivået. Tjenestenivået og hvilke tjenester den 
enkelte bruker har behov for, blir vurdert etter en individuell kartlegging av bistandsbehovet til den 
enkelte. Det er utarbeidet et eget skjema til dette formålet. 

Det har nå over lang tid vært jobbet med tildelingskriteriene i flere arbeidsgrupper hvor ansatte i de ulike 
enhetene har bidratt. Deretter er disse blitt gjennomgått og samkjørt av tjenestekontoret. 
Tildelingskriteriene ble tidligere i år lagt fram for Hovedutvalget for helse og velferd for eventuelle 
innspill. Innspillene fra Hovedutvalget for helse og velferd ble gjennomgått av virksomhetslederne for 
helse og velferd og tjenestekontoret. En del av forslagene ble lagt inn i tjenestekriteriene.  

Kommunestyret har vedtatt at Lyngdal kommune skal delta i prøveprosjektet Statlig finansierte helse- og 
omsorgstjenester. I den perioden som prøveprosjektet er følger kommunen de statlige tjenestekriteriene.  

 
 
Konklusjon: 
Vedlagte tjenestekriteriene vedtas i Hovedutvalget for helse og velferd. 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Tjenestekriterier avlastning 
2 Tjenestekriterier BPA 
3 Tjenestekriterier dagaktivitetstilbud 
4 Tjenestekriterier helsetjenester i hjemmet 
5 Tjenestekriterier hverdagsrehabilitering 
6 Tjenestekriterier IP og koordinator 
7 Tjenestekriterier kommunale boliger 
8 Tjenestekriterier korttidsopphold 
9 Tjenestekriterier langtidsopphold 
10 Tjenestekriterier matombringing 
11 Tjenestekriterier omsorgsstønad 
12 Tjenestekriterier praktisk bistand og praktisk bistand opplæring 
13 Tjenestekriterier støttekontakt 
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14 Tjenestekriterier trygghetsalarm 
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Avlastning  
 
1. Beskrivelse: 
Avlastning er en tjeneste som skal avhjelpe personer som har et særlig tyngende pleie- og 
omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare 
sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmattelse hos omsorgsyter(e) og gi pårørende nødvendig og 
regelmessig fritid og ferie med mulighet til å nyttiggjøre seg vanlige samfunnsgoder og å delta på 
aktiviteter. Gjennomføring av avlastningstiltak vil i hver enkelt sak vurderes ut ifra hva som er 
rimeligst og mest hensiktsmessig.  
Avlastning kan gis i følgende former:  

 avlastning i eget hjem  
 avlastning i avlastningsbolig 
 avlastning i avlaster sitt hjem   
 heldøgns omsorg i tidsbegrenset periode i institusjon  
 andre tjenester kan også bli vurdert som avlastningstiltak (eksempelvis dagaktivitetstilbud 

etc.) 
 

2. Målgruppe: 
Personer og familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor barn, unge eller voksen med 
omfattende omsorgsbehov. 
 
3. Kriterier/vilkår: 
De som mottar avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid, jamfør punkt 3.1 i rundskriv I-
42/98 fra helse- og omsorgsdepartementet. De som yter omsorg og hjelp kan ikke få mer avlastning 
enn tiden omsorgsmottaker er hjemme.  
 
Tildeling av avlastning tar utgangspunkt i en kartlegging av brukers bistandsbehov og en vurdering av 
hvor særlig tyngende omsorgsarbeidet er. I forhold til barn skal alltid barnets beste ligge til grunn for 
vurderingen. Ved tildeling av avlastningsopphold i institusjon må det være vurdert at ikke andre tiltak 
kan settes inn som avlastning. Avlastning innvilges ikke ved direkte utskriving fra sykehus.  
Faktorer som legges vekt på i vurderingen av hva som er særlig tyngende: 

 hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skje i perioder eller skjer hele tiden 
 om omsorgsarbeidet har vart over tid eller er forventet å vare i lang tid 
 om omsorgsarbeidet er mer fysisk og psykisk belastende enn vanlig 
 om omsorgsmottaker kan ikke være alene hele eller deler av døgnet 
 om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn 
 om omsorgsyter har omsorg for flere enn en person  
 hvor mange som deler på omsorgsarbeidet 
 om omsorgsyter har omsorgsplikt 
 om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid 
 om omsorgsarbeidet skjer i eget hjem 

At avlastning anses mest hensiktsmessig for bruker og omsorgsyter sett i forhold til alternative 
tjenester (for eksempel omsorgsstønad). I vurdering av hva som er særlig tyngende tas det med i 
vurderingen hva som regnes som normal omsorgsplikt overfor de som er under 18 år. 
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4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
§ 3-6. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 
pårørendestøtte blant annet i form av: 

2. Avlastningstiltak 
 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
Formålet med avlastning er å hindre utmattelse hos omsorgsyter(e) og bidra til nødvendig og 
regelmessig fritid og ferie med mulighet til å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. 
Videre er formålet å bidra til at den omsorgstrengende skal kunne bo hjemme så lenge som 
mulig. 
 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige 
behov 

 tjenesten ytes i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt. 
 tjenesten ytes med respekt for deres livssituasjon og hjem.  
 sikre at omsorgsyter er skikket, herunder innhente politiattest etter lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester § 5-4. 
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
Avlastning er gratis. Dette kan også omfatte transport til og fra avlastningsopphold.  
Utgifter i forbindelse med aktiviteter under avlastningsopphold må den enkelte betale selv. 

 
6. Andre forhold: 

 Avlastning til foreldre gis som hovedregel ikke på offentlige høytidsdager 
 Kommunen har utarbeidet frister i forhold til når søknader om avlastning i skolens ferier må 

være mottatt 
 Omsorgsmottaker må ha med seg nødvendig personlig utstyr, hjelpemidler og medisin 

 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på avlastning behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
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Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Praktisk bistand – brukerstyrt – personlig assistanse 
(BPA) 
 
1. Beskrivelse: 
BPA er en alternativ måte å organisere tjenester på for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. De tjenestene som bruker har rett til 
å få organisert som BPA er personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt 
funksjonsevne. Lettere helsetjenester kan også vurderes inn i en BPA-ordning. BPA skal sikre 
mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen 
velferd. Omfanget av tjenesten bestemmes ut ifra hva kommunen ville ha tildelt av tjenester 
gjennom de ordinære omsorgstjenester. Du har som hovedregel rollen som arbeidsleder og påtar 
deg ansvar for organisering og innhold i forhold til dine behov, ut i fra de timer som vedtaket om BPA 
angir.  

 
2. Målgruppe: 
Du som er under 67 år med langvarige, omfattende og sammensatte tjenestebehov 

 Med langvarig behov menes behov ut over 2 år 
 Med omfattende tjenestebehov menes et behov for hjelp på minst 32 timer per uke. Brukere 

med tjenestebehov mellom 25-32 timer per uke omfattes også av rettigheten med mindre 
kommunen kan dokumentere at BPA vil medføre en vesentlig økt kostnad for kommunen.   
 

3. Kriterier/vilkår: 
 Rettigheten til BPA omfatter som hovedregel ikke tjenester som krever flere enn èn 

tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren har kontinuerlig behov for 
slike tjenester (jamfør rundskriv Nr. I-9/2015 fra helse- og omsorgsdepartementet). 

 Helsetjenester kan heller ikke kreves organisert som BPA, imidlertid kan kommunen velge å 
legge enkle helsetjenester inn i ordningen dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig. 

 Med i timetallet medregnes ikke oppholdstid i barnehage, skole og skolefritidsordning 
 

4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
§ 3-8. Brukerstyrt personlig assistanse. 
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av 
praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
 
5. Utførelse:  
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a. Formål med tjenesten: 
Bidra til at du har mulighet til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv til tross for 
funksjonsnedsettelse 

 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Tjenesten utføres av assistenter i det omfang som er angitt i vedtak og tidspunktene for 
tjenesteytingen styres av deg etter en lovlig oppsatt og godkjent turnusplan 

 Sikre at du mestrer rollen som arbeidsleder for assistentene. 
 Sikre at BPA bidrar til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring 
 Skriftlig avtale om rolleavklaring og fordeling av ulike oppgaver i BPA-ordningen inngås 

mellom arbeidsleder og arbeidsgiver (Lyngdal kommune eller privat aktør).  
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
 Arbeidslederrollen lønnes ikke.  
 Dersom assistentene utfører praktisk bistand (hjemmehjelpsoppgaver) skal du betale en 

egenandel for dette. Kommunen krever egenbetaling for tjenesten praktisk bistand i 
henhold til satser fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og gjeldene 
betalingssatser for omsorgstjenester i Lyngdal kommune. Betalingssatsene framgår av 
Lyngdal kommunes egenandeler og priser som finnes på kommunens hjemmeside 
http://www.lyngdal.kommune.no. Satsene reguleres årlig av kommunestyret og er 
gjeldende fra 01.01 kommende år. 

 
6. Andre forhold: 

 Du må som hovedregel kunne påta deg det ansvaret arbeidslederrollen selv. 
Arbeidslederrollen kan også ivaretas av andre, eksempelvis av foreldre eller andre som 
kjenner deg godt (medarbeidsleder). Oppgaver som arbeidsleder må utføre er blant annet: 
o Gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen og ivareta alle oppgaver som er tillagt 

arbeidsleder 
o Styre tildelte timer i en lovlig og godkjent turnus/arbeidsplan. Denne skal settes opp i 

samarbeid med assistentene og så langt det lar seg gjøre innhente vikarer ved sykdom. 
o Lære opp og veilede assistentene i hvordan hjelpen bør gis og gi dem mulighet til å 

utvikle seg i jobben 
o Ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet) for dine ansatte, for eksempel røykfritt 

arbeidsmiljø, ergonomi o.l. og legge til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø 
 Nærstående familie/ personer kan som hovedregel ikke ansettes som assistenter. 
 Være innforstått med at hjelpemidler, tilrettelegging og velferdsteknologi alltid vil bli vurdert 

som et alternativ eller supplement til tjenesten 
 BPA-ordningen opphører ved innleggelse på institusjon eller sykehus 

 
 

7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på rehabilitering utenfor institusjon behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
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Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Dagaktivitetstilbud 
  
1. Beskrivelse: 
Dagaktivitetstilbud er et dagtilbud til deg som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne har 
behov for organisert aktivitet og sosial stimuli for å oppleve mening og mestring i hverdagen. 
Tjenesten kan også gis som avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 
Lyngdal kommune har følgende dagaktivitetstilbud: 

 For eldre (over 67 år) og hjemmeboende personer med demens 
o Lyngdal Bo og servicesenter fem dager i uken, fra mandag til fredag. Onsdag og helg 

hver 4 uke er forbeholdt avlastning for pårørende med særlig tyngende 
omsorgsarbeid overfor personer med demens  

o Byremo omsorgssenter en dag per uke  
o Konsmo helsesenter en dag per uke  

 Voksne med kognitiv eller psykisk nedsatt funksjonsevne 
o Rosfjord aktivitetshus 
o Konsmo bo- og dagsenter 
o Kinnungsland gård 

 
2. Målgruppe: 
Dagaktivitetstilbud for eldre er forbeholdt: 

 hjemmeboende eldre som på grunn av sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne har behov for 
særlig oppfølging i forhold til ernæring og har utbytte av aktivisering og sosialt samvær 

 hjemmeboende personer med demens som har behov for tilrettelagte aktiviteter, oppfølging 
i forhold til ernæring og sosialt samvær 

 hjemmeboende personer hvor pårørende har behov for avlastning grunnet særlig tyngende 
omsorgsarbeid 

Voksne (over 18 år) med kognitiv eller psykisk nedsatt funksjonsevne 
 som ikke kan nyttiggjøre seg en arbeidsplass i en VTA- bedrift (VTA: Varig Tilrettelagt Arbeid) 
 som har behov for å bryte en isolert tilværelse 
 som har behov for generell aktivitet, sosialisering og stimulering 
 hvor pårørende har behov for avlastning grunnet særlig tyngende omsorgsarbeid 

 
3. Kriterier/vilkår: 

 må ha registrert bostedsadresse i kommunen 
 har behov for og kan nyttiggjøre seg et tilrettelagt aktivitetstilbud 
 det må foreligge vedtak om tjenesten 
 tjenesten gjelder ikke for personer som har vedtak om langtidsopphold i institusjon 
 må i hovedsak ikke være i stand til å nyttiggjøre seg frivillige aktivitetstilbud  

 
4. Lovgrunnlag: 
Dette er en ikke lovpålagt tjeneste. Sannsynlig lovfestet plikt til dagaktivitetstilbud for 
hjemmeboende personer med demens fra og med 01.01.2020 
5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
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Tjenesten skal gjennom aktivitet og stimulering bidra til å gi hjemmeboende personer mestring, 
trivsel og meningsfulle hverdager, og gjennom sosialt tilbud forebygge isolasjon og ensomhet 
samt mulighet for nettverksbygging. Tilbudet kan medvirke til at innbyggere kan bo hjemme 
lengre.  
Tjenesten kan være et avlastningstiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.   

 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Tjenesten og aktivitetstilbudet skal tilpasses aktuell brukergruppe hvor det tas 
utgangspunkt i den enkeltes ressurser  

 Aktivitetstilbudet skal være variert og forutsigbart 
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
Det kreves egenbetaling for tjenesten, transportutgifter kommer i tillegg. Kommunestyret 
fastsetter priser for egenbetaling i forbindelse med årlig behandling av budsjett og handlingsplan. 
Avlastning er gratis  

 
6. Andre forhold: 

 Tilbudet i Konsmo og Byremo er et samarbeid med Frivilligsentralen og er et kombinert 
tilbud der det enten foreligger vedtak eller man deltar på lavterskeltilbud.  

 Det gis tilbud om transport til og fra tilbudet mot egenbetaling 
 Tjenesten omfatter ikke følge til lege, tannlege o.l.  
 Dagsenteret holder stengt i helger og høytider, og kan også ha redusert tilbud under ferie 

avvikling 
 
7. Klage: 
Dagaktivitetstilbud er en ikke lovpålagt tjeneste, og kan ikke påklages. 
Unntak er når tjenesten gis som avlastning og for hjemmeboende personer med demens (fra og med 
2020). 
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Helsetjenester i hjemmet 
 
1. Beskrivelse: 
Helsetjenester i hjemmet er for deg som har behov for helsehjelp eller personrettet praktisk bistand 
slik at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten gis også til deg som i korte eller lengre 
perioder av livet opplever psykiske utfordringer, har psykisk sykdom eller har utfordringer knyttet til 
rus. 
Tjenestene gis etter en individuell vurdering, og omfang varierer i henholdt til kartlagt tjenestebehov. 
Ved behov kan du bli henvist videre for behandling. Med «i hjemmet» menes private 
boliger/leiligheter, omsorgsboliger og andre kommunale boliger som ikke er institusjon. Tjenesten 
kan også ytes utenfor hjemmet.  

 
2. Målgruppe: 
Helsetjenester i hjemmet tildeles deg som på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller av andre 
årsaker helt eller delvis ikke selv kan ivareta egen fysisk eller psykisk helse. Du må også fylle vilkår for 
nødvendige helse- og omsorgstjenester.     
 
3. Kriterier/vilkår: 

 Du må oppholde deg i kommunen 
 Det må foreligge et reelt behov hvor det er vurdert at du har behov for nødvendig helsehjelp 

eller personrettet praktisk bistand  
 Det skal være vurdert og/eller utprøvd om tjenesten kan erstattes med tjenester fra andre 

hjelpe-instanser, hjelpemidler eller teknologisk assistanse 
 Det må foreligge vedtak om tjenesten 
 

4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og 
bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av 
tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
Andre helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, herunder: 
a) helsetjenester i hjemmet 
b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
Tjenesten skal gi nødvendig helsehjelp til deg som trenger behandling, pleie eller omsorg av 
fysisk eller psykisk art. Dette gjøres ved å forebygge, behandle og tilrettelegge for at du skal 
mestre hverdagen, oppleve trygghet, medbestemmelse og god livskvalitet tross sykdom, skade, 
rusproblematikk eller nedsatt funksjonsevne. Tjenesten skal tilrettelegge for at du skal kunne bo i 
eget hjem så lenge som mulig samt å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorgstilbud.  
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b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut ifra individuelle 
behov, og skal bistå bruker til å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. 

 Tjenesten organiseres på en slik måte at det tilstrebes færrest mulig tjenesteytere 
 Tjenesten utføres av ansatte i virksomhet for habilitering, forebygging og livsmestring 

eller hjemmetjenester. Dette basert på en skjønnsmessig vurdering av hvem som faglig 
sett best kan ivareta ditt behov for bistand 

 
c. Egenbetaling for tjenesten: 
Helsehjelp og personrettet praktisk bistand er gratis 

 
6. Andre forhold: 
Helsetjenester i hjemmet kan utføres av ulike virksomheter i kommunen 
Ved akutt behov for helsehjelp vil tjenesten settes i gang og kartlegging utføres i etterkant. 
Tjenesten omfatter som hovedregel ikke:  

 Følge til behandling og undersøkelse  
 Skyss/ transport  
 Fotpleie, utfordrende stell av negler og hårstell 

 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på helsetjenester i hjemmet behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Hverdagsrehabilitering 
 
1. Beskrivelse: 
Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset, intensiv og målrettet rehabilitering i hjem og nærmiljø 
rettet mot personer som har opplevd et funksjonsfall, og der et tverrfaglig team i kommunen 
samarbeider og bistår personen med trening og tilrettelegging av hverdagsaktiviteter som er viktige 
for personen selv.  
 
Hverdagsrehabilitering er et av flere rehabiliteringstilbud innen helsetjenesten i kommunen. Basert 
på brukers egne mål ytes fleksible tjenester i stort omfang i en tidsavgrenset periode med mål om å 
øke eller opprettholde funksjonsnivået. Tjenesten er intensiv over en begrenset tidsperiode hvor 
målet er å øke brukers funksjonsnivå. 
 
2. Målgruppe: 
Mennesker i alle aldre, uavhengig av diagnose, som ved hjelp av et avgrenset og intensivt tilbud med 
kartlegging og trening i hjem og nærmiljø, kan øke eller opprettholde funksjonsnivå og 
selvhjulpenhet.  
 
Dette kan gjelde personer:  

 med nylig oppstått funksjonsfall  
 som risikerer- eller har funksjonsnedsettelse i hverdagsaktiviteter   
 som ønsker å ta opp igjen aktiviteter som fremmer funksjonsnivået og livskvaliteten 
 med potensiale for reduksjon i tjenesteomfang i forhold til det de har pr i dag 
 som gjennom kartlegging vurderes å være kandidat for trening på hverdagsaktiviteter i eget 

hjem eller nærmiljø.  

Det er vesentlig at aktuelle brukere fanges opp i en tidlig fase. 
 
3. Kriterier/vilkår: 

 må være medisinsk avklart og ha et opptrenings- og rehabiliteringspotensiale 
 må kunne motta instruksjon, veiledning, formulere egne mål og gjøre seg forstått.  
 må kunne motiveres for egentrening og trening med teamet gjennom forløpet  
 må følge utarbeidet plan for rehabiliteringen under og etter avsluttet forløpet  

 
4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
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Andre helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, herunder: 
a. helsetjenester i hjemmet 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

 
5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
 At bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig  
 At brukeren oppnår økt funksjon. Dette slik at den enkelte i størst mulig grad mestrer 

hverdagsaktiviteter og aktiviteter som er viktige og meningsfulle.  
 Forebygge fall i funksjon under forutsetning av tidlig innsats. 
 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig, tidsavgrenset, målrettet og systematisk lagt opp med 
trening med tanke på økt egenmestring: 

 Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige 
behov, og skal bistå bruker til å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet 

 Tjenesten ytes i henhold til vedtak, og til tider som er avtalt 
 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottager. 

 
c. Egenbetaling for tjenesten: 
Tjenesten er gratis 

6. Andre forhold: 
Hverdagsrehabilitering kan utføres i ulike virksomheter i kommunen 
 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på rehabilitering utenfor institusjon behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Individuell plan og koordinator 
 
1. Beskrivelse: 
Individuell plan (IP) er et samtykkebasert planverktøy som kan brukes til å sikre at tjenestemottakere 
av helse og omsorgstjenestene /sosialtjenestene /NAV får et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset tjenestetilbud. IP skal legge til rette for medvirkning og innflytelse på individnivå samt sikre 
samhandlingen mellom tjenesteyter, tjenestemottaker og eventuelt pårørende. Hensikten er å styrke 
samhandlingen mellom tjenesteytere på tvers av fag, nivåer og sektorer.  
Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av 
tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Det mulig å søke om koordinator selv 
om du ikke ønsker eller har behov for IP. 
 
2. Målgruppe: 
Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
 
3. Kriterier/vilkår: 

 Du må ha et langvarig og koordinert tjenestebehov og må mottar to eller flere helse og 
omsorgstjenester.  

 Med «langvarige tjenester» menes det at behovet må ha en viss varighet. Med «koordinerte 
tjenester» menes det at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, og at 
tjenestene bør ses i sammenheng. 

 Dersom brukeren har behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, skal 
kommunens helse- og omsorgstjeneste og helseforetaket samarbeide om disse. 

 Det er en forutsetning at du eller din pårørende skal medvirke når din plan lages. 
 
4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 2-5. Rett til individuell plan  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 7-1. Individuell plan  
§ 7-2. Koordinator 
 
Barnevernloven 
§ 3-2 a. Plikt til å utarbeide individuell plan 
 
Sosialtjenesteloven 
§ 28 Rett til individuell plan 
 
5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
Formålet med tjenesten er å: 

 sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud  
 sikre din medvirkning og innflytelse som tjenestemottaker 
 sikre at dine mål, ressurser og behov for tjenester blir avklart 
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 styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og deg som tjenestemottaker på tvers av 
virksomheter, tjenestenivå og sektorer 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
 Koordinator skal ha gjennomgått opplæring i forhold til rollen som koordinator og 

eventuelt IP 
 Ved vedtak på IP skal du få nødvendig informasjon om bruk av det elektroniske verktøyet 

ACOS IP 
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
Det kreves ikke egenbetaling for tjenesten. 
 

6. Andre forhold: 
Koordinerende enhet ligger i virksomhet for servicesenter helse og velferd. Koordinerende enhet har 
ansvar for å fatte vedtak om IP, oppnevne koordinator i samarbeid med virksomhetene, 
opplæring/oppfølging av koordinator samt opplæring av ACOS IP for alle deltakerne i planen. Den 
enkelte koordinator kan være ansatt på andre virksomheter. Koordinerende enhet har ansvaret for 
at virksomhetsleder i andre virksomheter får tilstrekkelig informasjon om IP. Den enkelte 
virksomhetsleder har ansvar for å videreformidle dette internt i virksomheten slik at ansatte kan 
informere tjenestemottakere om dette. 
 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på rehabilitering utenfor institusjon behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Kommunale boliger 
 
1. Beskrivelse: 
Bolig til deg som ikke selv kan ivareta dine interesser på boligmarkedet. Herunder regnes boliger med 
særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for deg som trenger det på grunn av alder, nedsatt 
funksjonsevne eller av andre årsaker. 
Typer boliger som kommunen eier/leier til fremleie/bistår med å skaffe/leie: 

 omsorgsbolig  
 nødbolig 
 boliger til vanskeligstilte 

 
2. Målgruppe: 

 omsorgsbolig er for deg som på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne og/eller andre 
helsemessige årsaker har behov for en tilpasset bolig  

 nødbolig er et midlertidig botilbud for deg som ikke klarer å finne bolig selv  
 boliger for vanskeligstilte er for deg som ikke selv klarer å ivareta dine interesser på det 

private boligmarkedet 
 
3. Kriterier/vilkår: 

 for å få tildelt omsorgsbolig må du motta tjenester i henhold til helse- og 
omsorgstjenesteloven §3-2, første ledd nr. 6, bokstav a) det vil si helsetjenester i hjemmet. 
Det fattes vedtak om omsorgsbolig, og det vil ut i fra behov for tilrettelagt bolig og 
hjelpebehov foretas en prioritering mellom aktuelle søkere  

 nødbolig er for deg som har et akutt behov for et midlertidig botilbud fordi du ikke har et 
sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Dette kan være et kortvarig opphold på et 
pensjonat, hospits eller for et annet sted som egner seg. Nav fatter vedtak om dette   

 boliger for vanskeligstilte er for deg/familier som ikke har mulighet til å skaffe og/eller 
opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Aktuelle situasjoner kan være: 

o uten egen bolig 
o står i fare for å miste boligen  
o bor i en uegnet bolig eller bomiljø 

 Du må være folkeregistret i Lyngdal Kommune for å søke på omsorgsbolig og bolig for 
vanskeligstilte og skal som hovedregel ha bodd i kommunen de siste 2 år.  

 Mer detaljert informasjon om de enkelte boligtypene og kriterier/vilkår kan fås ved 
henvendelse til boligkontoret 

 
4. Lovgrunnlag: 
Kommunen har ikke plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven eller sosialtjenesteloven å ha egne 
boliger for utleie. Kommunen har likevel en plikt til å hjelpe deg med å skaffe bolig i henhold til: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-7  
 
Sosialtjenesteloven  
§ 15 bolig for vanskeligstilte 
§ 27 midlertidig botilbud 
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Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
Tilbud til kommunens innbyggere som har behov for tilrettelagt bolig på grunn av sin 
fysiske/psykiske tilstand, omsorgsbehov eller som av andre årsaker har vanskeligheter med å 
skaffe seg bolig på egenhånd. 
 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
Boligen er tilrettelagt i forhold til formålet. Det inngås ordinær husleiekontrakt etter 
husleielovens bestemmelser eller en avtale i forhold til midlertidig bolig. 
 
c. Egenbetaling for tjenesten: 
Månedlig husleiesatser vedtas politisk og reguleres årlig i henhold til kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med årlig budsjettbehandling. Nye satser gjelder 01.01 påfølgende år. Disse finnes på 
kommunens hjemmeside. Det er mulighet for å søke om bostøtte via Husbanken. 
 

6. Andre forhold: 
Kommunen har flere typer boliger som er tilrettelagt og beregnet for ulike formål. Boligene er 
geografisk plassert på ulike steder i kommunen. En vil ta utgangspunkt i hovedutfordringer til den 
enkelte ved tildeling av omsorgsbolig. 
 
Ektefelle/samboer kan bo på samme adresse i boliger som er tilrettelagt for to personer. Dersom 
behovet for omsorgsbolig opphører, må gjenværende ektefelle/samboer flytte ut fra boligen hvis 
han/hun ikke kvalifiserer til denne type bolig. 
 
7. Klage: 
Kommunen har ikke plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven eller sosialtjenesteloven å ha egne 
boliger for utleie. Du har derfor ikke klageadgang på tildeling av bolig. 
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Korttidsopphold i institusjon 
 
1. Beskrivelse: 
Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for heldøgns bistand og omsorg 
som ikke kan ivaretas i hjemmet. Dette slik at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.  
Lyngdal kommune tilbyr følgende korttidsopphold i institusjon:  

 Korttidsopphold vurdering og behandling 
Tidsbegrenset opphold i institusjon kan innvilges til deg som har behov for nødvendig 
vurdering i forhold til funksjonsnivå og hjelpebehov, medisinjusteringer, bedring av 
almenntilstand og i påvente av at nødvendige hjelpemidler og tilrettelegging i hjemmet 
etableres. Vurderingsopphold kan også benyttes ved behov for vurdering av tjenestebehov 
ved søknad om langtidsopphold. 

 Korttidsopphold habilitering/rehabilitering 
Tidsbegrenset opphold i institusjon kan også innvilges for nødvendig rehabilitering og 
habilitering. Overordnet mål for oppholdet er økt funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltagelse evt. vedlikehold av funksjonsevne.  

 Korttidsopphold annet 
Tidsbegrenset opphold kan også tildeles til deg med annet formål enn det som fremgår av 
punktene over, f.eks. dersom du har behov for et særskilt tilbud som lindrende behandling, 
eller for at pårørende skal kunne ha nødvendig ferie og fritid. Et slikt opphold kan også 
tildeles til personer som på bakgrunn av samboergarantien bor sammen med sin 
ektefelle/samboer på langtidsavdeling. 

 Avlastning institusjon 
Tidsbegrenset opphold kan tildeles søkere med formål om avlastning til pårørende med 
særlig tyngende omsorgsarbeid slik at pårørende kan ha nødvendig ferie og fritid. Behovet 
for avlastning vil bli vurdert i forhold til andre tjenester. Avlastning kan ikke gis utover 50% av 
tiden du bor hjemme. 

 
2. Målgruppe: 
For deg som bor eller oppholder deg i kommunen og som i en periode har behov for heldøgns 
målrettet bistand fra helsepersonell eller har pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  
 
3. Kriterier/vilkår: 

 Du må bo eller oppholde deg i kommunen 
 Det må være vurdert ut ifra opplysninger om helsetilstand og funksjonsnivå at du har behov 

for døgnkontinuerlig oppfølging som ikke kan ivaretas i eget hjem. Det gjøres unntak for 
lindrende behandling i livets siste fase 

 Andre aktuelle tjenester og tilretteleggingstiltak i hjemmet må være vurdert og/eller utprøvd 
 
4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 
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Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
§ 3-2 punkt 6 bokstav c. plass i institusjon, herunder sykehjem 
§ 3-6. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 
pårørendestøtte blant annet i form av: 
2. Avlastningstiltak 

Pasientreiseforskriften 
§ 3. Dekning av reiseutgifter – familievernkontor, kommunale tilbud mv 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 

 gi et forsvarlig tjenestetilbud til deg som trenger å øke eller opprettholde egenmestring i 
dagliglivets aktiviteter og evt. tilrettelegging for å kunne bo i egen bolig  

 ivaretagelse av deg i livets siste fase 
 gi pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid nødvendig avlastning 

 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Tverrfaglig tjeneste hvor lege, sykepleier, hjelpepleier, fagarbeider, ergoterapeut og 
fysioterapeut samarbeider.  

 Tilbud om samarbeidsmøte med tjenesteyter.  
 Tjenesten ytes i en tidsbestemt periode til de tider som er tildelt i vedtak.  

 
c. Egenbetaling for tjenesten: 

 Kommunen krever egenbetaling i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester i institusjon fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.  
Betalingssatsene framgår av Lyngdal kommunes egenandeler og priser som finnes på 
kommunens hjemmeside http://www.lyngdal.kommune.no 

 Avlastning er gratis 
 
6. Andre forhold: 

 Du tildeles plass ved den institusjonen i kommunen som har ledig kapasitet, samt i forhold til 
hvor tjenesten vurderes at du best kan ivaretas. 

 Reiser til sykehjem ved innleggelse og utskrivelse kan dekkes via pasientreiser. Reiser fra 
sykehjem til offentlig godkjent behandling kan også dekkes via pasientreiser. Se 
www.pasientreiser.no for mer informasjon vedrørende søknad. 

 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på helsetjenester i hjemmet behandles etter:  

 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
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enkeltvedtaket eller avgjørelsen. Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen 
for å klage er fire uker fra vedtaket er mottatt. 
 

45



 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE

Langtidsopphold i institusjon 
 
1. Beskrivelse: 
Langtidsopphold er vedtak om fast plass i sykehjem eller bolig særlig tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. Langtidsopphold kan være i langtidsavdeling eller i skjermet avdeling for demente. 

 
2. Målgruppe: 
Innbyggere som har omsorgsbehov som dekker hele døgnet samt har behov for praktisk bistand, 
helsehjelp og omsorg i en så omfattende grad at det ikke kan gis et faglig forsvarlig tilbud utenfor 
institusjon eller i bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Som hovedregel skal 
langtidsopphold i sykehjem benyttes for personer over 65 år. 
 
3. Kriterier/vilkår: 

 Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende 
opplysninger. 

 Andre tiltak i hjemmet skal være utprøvd, dokumentert og vurdert til ikke å dekke 
tjenestebehovet på en faglig forsvarlig måte. Unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
innvilges direkte ved første henvendelse. Eksempler på tiltak som skal prøves ut i hjemmet 
kan være: 

o Tilpasning av bolig, ev. skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens fysiske, 
psykiske og sosiale situasjon 

o Rehabilitering/habilitering 
o Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel helsehjelp i hjemmet og/eller 

praktisk bistand 
o Korttids-/vekselopphold i sykehjem 
o Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt 
o Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter 
o Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og annen teknologi 

 Langtidsopphold ved avdeling tilrettelagt for skjerming krever uttalt kognitiv svikt/demens 
diagnose. Langtidsopphold tildeles ved institusjonene i kommunen som har ledig plass. Det 
kan søkes om overflytting mellom institusjonene innen sammen type avdeling 
 

4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 e.  Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
§ 3-2 punkt 6 bokstav c. plass i institusjon, herunder sykehjem  
§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester jamfør Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
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sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Lyngdal kommune, Vest-
Agder 
 
Pasientreiseforskriften 
§ 3. Dekning av reiseutgifter – familievernkontor, kommunale tilbud mv 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
Gi et tjenestetilbud til deg hvor dette er det eneste tilbudet som sikrer faglig forsvarlig helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen. 

 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige 
behov.  

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg som 
tjenestemottaker og eventuelt nærmeste pårørende.  

 Tjenestebehovet skal vurderes jevnlig i forhold til innhold og omfang. 
 Tjenesten ytes med respekt for din livssituasjon.  

c. Egenbetaling for tjenesten: 
Kommunen krever egenbetaling i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester i institusjon fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.  
 

6. Andre forhold: 
 Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon så fremt det er ledig 

kapasitet, selv om bare en oppfyller kriterier og har vedtak om langtidsopphold. Denne 
tjenesten tildeles som et korttidsopphold for den andre part og tjenesten opphører når vilkåret 
for samboergaranti opphører. 

 Dersom du har rett på langtidsopphold og dette ikke kan innfris grunnet mangel på ledige 
plasser, skal du settes på venteliste. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om nødvendige 
og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester som du vil motta i påvente av plass. 

 Langtidsopphold tildeles ved institusjonene i kommunen som har ledig plass. Det kan søkes 
om overflytting mellom institusjonene innen sammen type avdeling 

 Ved opphold på skjermet avdeling vil en bli flyttet til langtidsavdeling når pleiebehovet gjør 
at du ikke lenger har behov for skjerming. 

 Reiser fra sykehjem til offentlig godkjent behandling kan også dekkes via pasientreiser. Se 
www.pasientreiser.no for mer informasjon vedrørende søknad. 
 

7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på helsetjenester i hjemmet behandles etter:  

 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
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Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Matombringing 
 
1. Beskrivelse: 
Matombringing er et kommunalt tilbud om utlevering av middag fra kommunalt kjøkken. Tilbudet gis 
til deg etter en individuell vurdering og behov. 
 
2. Målgruppe: 
Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom, 
spesielle dietter eller står i fare for underernæring og/eller feilernæring og har behov for bedring av 
sin ernæringstilstand. 
 
3. Kriterier/vilkår: 

 Sykdom, spesielle dietter inkludert næringstett kost (ved behov for svært mange ulike dietter 
vil kjøkkenets kapasitet være avgjørende for om alle de aktuelle diettene kan produseres), 
funksjonsnedsettelse eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt 
ernæringsbehov 

 Akutt sykdom i korte perioder for deg eller din omsorgsyter 
 Ikke være i stand til å lage middag selv eller har mulighet til å få bistand til dette 
 Du må ha bosted i Lyngdal kommune 
 Mottaker har ansvaret for mottak av maten på gjeldende utkjøringsdager. Det kan avtales 

henting direkte på kjøkkenet dersom mottaker ikke er hjemme på utleveringsdagene 
 
4. Lovgrunnlag: 
Tjenesten er ikke lovpålagt 

 
5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
Formålet med tilbudet er å opprettholde god ernæring for å forebygge nedsatt allmenntilstand 
og bidra til bedre helse 
 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Porsjonspakket og næringsrikt sammensatt måltid  
 Det leveres ulike dietter 
 Merket holdbarhet  
 Merking av innhold og allergener 
 

c. Kvalitetskrav til tjenesten: 
Det kreves egenbetaling for tjenesten, per porsjoner og eventuell transport. Betalingssatsene 
finnes på kommunens hjemmeside http://www.lyngdal.kommune.no og reguleres årlig i 
kommunestyret. 
 

6. Andre forhold: 
 Utlevering fra kjøkken på Byremo – utlevering av varme porsjoner to dager i uken 
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 Utlevering fra kjøkken ved Lyngdal Bo- og servicesenter/Helsehuset – utlevering av kalde 
porsjoner inntil 7 dager i uken. Matutlevering 2 faste dager i uken fra kjøkkenet på Lyngdal 
Bo- og servicesenter/Helsehuset.  

 Bistand til oppvarming/servering inngår ikke i denne tjenesten. Nødvendig utstyr som for 
eksempel mikro-ovn må være tilgjengelig dersom du har vedtak om hjelp til oppvarming av 
maten 

 Matombringing gjelder kun tjeneste om middag  
 
7. Klage: 
Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste, det er derfor ikke klageadgang på tjenesten 
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Omsorgsstønad 
 
1. Beskrivelse: 
Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
Omsorgsstønad skal sees i sammenheng med behovet for andre helse- og omsorgstjenester. 
Omsorgsstønad er ikke ment å gi full betaling for det omsorgsarbeidet som søkeren utfører og skal 
ikke erstatte annen lønn. 
 
2. Målgruppe: 
Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid overfor andre med omfattende omsorgsbehov. 
Ordningen kan omfatte både omsorgsytere uten omsorgsplikt som ektefelle, samboer og andre 
nærpersoner, samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Både den som gir 
omsorgen og den hjelpetrengende kan søke omsorgsstønad. Det er en forutsetning at 
omsorgsarbeidet foregår i hjemmet. 
 
3. Kriterier/vilkår: 
Tildeling av omsorgsstønad tar utgangspunkt i en kartlegging av brukers bistandsbehov (IPLOS) og en 
vurdering av hvor særlig tyngende omsorgsarbeidet er. Kommunen kan tilby annen hjelp når dette 
ansees som det beste for omsorgsmottaker eller omsorgsyter, og utnyttelse av kommunens ressurser 
kan vektlegges. 
 
Jamfør rundskriv I-42/98 fra Sosial- og helsedepartementet, legges det vekt på følgende ved 
vurdering av om omsorgsarbeidet er særlig tyngende: 

 Om omsorgsyter arbeider mange timer pr. måned 
 Om omsorgsarbeidet er mer fysisk/psykisk belastende enn vanlig 
 Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn 
 Om omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden. 
 Om omsorgsarbeidet har vart eller forventes å vare i lang tid (i hovedsak min 2 år) 
 Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie/fritid 
 Om omsorgsyter har omsorg for flere enn en person 
 Om omsorgsyter har omsorgsplikt 
 Om omsorgsyter har inntektstap, det vil si om omsorgsarbeidet fører til at omsorgsyter må 

slutte i sitt ordinære arbeidsforhold. Inntektstap er ikke noe vilkår for å få omsorgsstønad. 
 

Videre i vurderingen tas det også hensyn til: 
 Om omsorgsmottaker oppfyller vilkår for hjelp etter gjeldene lover 
 Om omsorgsyter utfører arbeid som kommunen ellers måtte gjøre etter gjeldende lover 
 Du som utfører omsorgsoppgavene må kunne utføre disse på en faglig forsvarlig måte 
 At omsorgsstønad til omsorgsyter er det beste alternativet for omsorgsmottaker 
 Kommunens ressurser 

 
4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
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§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
§ 3-6. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 
pårørendestøtte blant annet i form av: 

3. omsorgsstønad 

Kommunen skal ha tilbud om omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, 
men står fritt til å tilby andre helse- og omsorgstjenester jamfør § 3-2 punkt 6 

a. helsetjenester i hjemmet 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem 

 
5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
Omsorgsstønad er et økonomisk bidrag til pårørende eller andre nærpersoner som yter omsorg 
for personer med et omfattende omsorgsbehov på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne eller 
sykdom. Ordningen skal bidra til at private omsorgsyter kan opprettholde omsorgsarbeidet. 
 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
Sikre at omsorgsyter (den som mottar omsorgsstønaden) er skikket. Det skal foreligge politiattest 
som er mindre enn 3 måneder gammel ved inngåelse av oppdrag. 
 
c. Egenbetaling for tjenesten: 
Det kreves ikke egenbetaling for tjenesten  
 

6. Andre forhold: 
Omsorgsstønad kan gis dersom omsorgsarbeidet er særlig tyngende. At omsorgsarbeidet er 
tyngende er ikke tilstrekkelig. Selv om omsorgsarbeidet er særlig tyngende er ikke omsorgsstønad en 
ytelse man har rettskrav på. Det er også et vilkår at omsorgsarbeidet som utføres, må anses som 
nødvendig hjelp i lovens forstand.  
 
Videre er det slik at omsorgsstønadsordningen ikke tar sikte på å gi dem som har særlig tyngende 
omsorgsarbeid full lønn for hver time det ytes omsorg.  
At det er søkt hjelpestønad hos NAV er et vilkår for å få behandlet søknad om omsorgsstønad i 
kommunen. Innvilget hjelpestønad tas i betraktning ved vurderingen av omsorgsstønad og vil komme 
til fradrag i beregningen av omsorgsstønad.  

 
Omsorgsstønad vil bli vurdert dersom det settes inn andre tjenester og omsorgsstønad faller bort ved 
opphold ved innleggelse institusjon/sykehus mer enn 2 uker. 
 
7. Klage: 

52

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=lov+om+kommunal+helse-+og


 
 
 
 

3  LYNGDAL KOMMUNE

Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på rehabilitering utenfor institusjon behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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PRAKTISK BISTAND OG /-OPPLÆRING 
 
1. Beskrivelse: 
Praktisk bistand er en fellesbetegnelse for hjelp og opplæring til dagliglivets praktiske gjøremål i 
husholdningen. Tjenesten ytes fortrinnsvis i brukerens egen bolig, og omfanget varierer i henhold 
kartlagt tjenestebehov. Tjenesten deles inn i:  

 Praktisk bistand 
 Praktisk bistand – opplæring 

 
Praktisk bistand ytes når du ikke selv kan gjennomføre oppgaven og tjenesteyter gjennomfører 
oppgaven for deg i en periode eller over lengre tid. 
 
Med praktisk bistand opplæring menes tiltak som kan relateres til bolig og som har til formål å gjøre 
deg mest mulig selvstendig i dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen. 
 
2. Målgruppe: 
Praktisk bistand og opplæring tildeles hvis du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller av 
andre årsaker helt eller delvis ikke selv kan ivareta dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen.  
 
3. Kriterier/vilkår: 

 Ved tildeling av praktisk bistand tas husstandens samlede ressurser i betraktning  
 Det skal tas hensyn til om du kan nyttiggjøre deg andre tiltak som opptrening eller 

tilrettelegging av boligen 
 Det vil bli vurdert om oppgavene kan ivaretas av teknologiske hjelpemidler. Det forutsettes 

at dette prøves ut dersom det ansees egnet for din bolig. 
 Praktisk bistand opplæring skal være tidsavgrenset og effekten skal evalueres halvårlig. Ved 

marginal effekt skal opplæring opphøre og ved behov erstattes av praktisk bistand eller 
andre hensiktsmessige kompenserende tiltak. 

 For å kunne yte bistand er det nødvendig at rengjøringsutstyr er tilgjengelig, funksjonelt og 
rent.  

 Tjenesten blir ikke utført dersom den faller på en bevegelig høytidsdag 
 

4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
Andre helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, herunder: 

 b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

5. Utførelse:  
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a. Formål med tjenesten: 
Formålet med tjenesten er å kompensere for nedsatt evne til å ivareta oppgavene selv eller å gi 
opplæring til økt selvstendighet. 
 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte og skal bistå bruker til å bli 
mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.  
Tjenesten utføres av ansatte i virksomhet for habilitering, forebygging og livsmestring eller 
hjemmetjenester. Dette basert på en skjønnsmessig vurdering av hvem som faglig sett best kan 
ivareta ditt behov for bistand 

  
c. Egenbetaling for tjenesten: 
Kommunen krever egenbetaling for tjenesten praktisk bistand i henhold til satser fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet og gjeldene betalingssatser for omsorgstjenester i Lyngdal 
kommune. Betalingssatsene framgår av Lyngdal kommunes egenandeler og priser som finnes på 
kommunens hjemmeside http://www.lyngdal.kommune.no. Satsene reguleres årlig av 
kommunestyret og er gjeldende fra 01.01 kommende år. 
 
Praktisk bistand opplæring utløser ikke krav til egenandel. 
 

6. Andre forhold: 
Det er utarbeidet en egen listen over hvilke oppgaver som regnes inn under praktisk bistand.  

 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på støttekontakt behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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Støttekontakt 
 
1. Beskrivelse: 
En støttekontakt kan bistå deg til å oppnå en mer meningsfylt fritid. Det handler både om å sikre 
kontakt og yte nødvendig støtte til å mestre sosiale situasjoner. Støttekontakt skal fortrinnsvis være 
en hjelp til integrering i sosial settinger, deltagelse i aktiviteter og bidra til en meningsfull fritid.  I 
forarbeidet til loven er det presisert at tjenesten skal ytes med stor grad av brukermedvirkning og 
tyngdepunktet i rollen som støttekontakt skal ligge på kontakt og støtte på dine premisser og ønsker. 
Støttekontakt kan gis individuelt eller i gruppe. 
 
2. Målgruppe: 
For deg som på grunn av sykdom, fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse eller rusmisbruk er 
helt avhengig av opplæring, veiledning, praktisk eller personlig hjelp for å delta på fritidsaktivitet eller 
annen sosial aktivitet i lokalsamfunnet.  

 Det gis bare unntaksvis støttekontakttimer til barn under 8 år. Da denne gruppen sjelden har 
et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte 

 Støttekontakt gis som hovedregel ikke til personer som bor i institusjon, omsorgsboliger med 
tilknyttet fast personell eller har innvilget 1:1-bemanning 

 
3. Kriterier/vilkår: 
Tildeling av støttekontakt tar utgangspunkt i en kartlegging av ditt bistandsbehov. Det innhentes 
nødvendige opplysninger fra for eksempel fastlege og spesialisthelsetjenesten som en del av 
kartleggingen. I kartleggingen legges det særlig vekt på søkers utfordringer knyttet til sosial 
deltagelse og adferdsstyring, og søker må være avhengig av personlig assistanse for å være i 
målgruppen.  

 Frivillige ordninger i lokalsamfunnet vil bli vurdert som alternativ til tildeling av støttekontakt  
 Det tildeles timer per måned etter individuell vurdering.  
 Søker må selv anskaffe ledsagerbevis  
 Evaluering av tjenesten utføres årlig. 

 
4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6. Barn under 18 år skal tas med på råd 
når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
Andre helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, herunder: 

 b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 
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5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
 at du skal oppnå en mer meningsfylt fritid gjennom sosialt samvær og muliggjøre økt 

grad av selvstendighet i fritidsaktiviteter  
 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
 tjenesten ytes i henhold til vedtak og etter avtale mellom deg og støttekontakt 
 tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg  
 tjenesten ytes med respekt for din livssituasjon  
 virksomheten skal sikre at støttekontakten er skikket og at politiattest som er mindre 

enn 3 måneder gammel foreligger 
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
Det kreves ikke egenbetaling for tjenesten  
 

6. Andre forhold: 
 du må selv dekke egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter og arrangementer 
 du må selv dekke eventuelle utgifter til kjøring, bom og parkering knyttet til aktivitet i 

oppdraget. Nærmere avtale om dette gjøres mellom deg og støttekontakt 
 støttekontakten bistår deg ikke med ivaretakelse av økonomi 
 støttekontakten skal ikke ha rolle som behandler 

 
7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på støttekontakt behandles etter:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 
 
Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
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1  LYNGDAL KOMMUNE

Trygghetsalarm 
 
1. Beskrivelse: 
Trygghetsalarm tildeles på bakgrunn av søknad etter en individuell vurdering av behov. 
Trygghetsalarm vurderes vanligvis ikke som en helsetjeneste. 

 Trygghetsalarm innebærer at varsling er koblet direkte mot responssenteret i Kristiansand 
som betjenes 24 timer i døgnet. Når alarmen utløses opprettes det automatisk kontakt med 
bruker 

 Trygghetsalarm i omsorgsboliger kan også gå direkte til personal som yter tjenester i boligen 
 Ulike sensorer, eksempelvis døralarm og kjøleskapssensor, kan kobles til trygghetsalarmen 
 

2. Målgruppe: 
Hjemmeboende som på grunn av helsemessige forhold har behov for rask kontakt med/bistand fra 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som ikke er i stand til å kunne varsle ved hjelp av 
telefon. Dette kan for eksempel være situasjoner som fall o.l.   
 
3. Kriterier/vilkår: 
Du må i hovedsak bo alene eller være uten forsvarlig tilsyn deler av døgnet og i tillegg oppfylle en 
eller flere av følgende kriterier: 

 Ha sykdom som medfører nedsatt førlighet og behov for bistand 
 Ha generelle kommunikasjonsproblemer som hindrer en i å bruke vanlig telefon ved behov 

for hjelp 
 Være i stand til å forstå og bruke utstyret adekvat etter at opplæring er gitt 
 Samtykke til montering av nøkkelboks og utlevering av husnøkkel 
 Ikke ha hemmelig telefonnummer fordi alarmen da ikke kan identifiseres ved alarmsentralen 

Bruker må oppholde seg i hjemmet for at kommunen skal kunne betjene utløst alarm.  
 
4. Lovgrunnlag: 
Trygghetsalarm er ikke lovpålagt 
 
5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
Gi bruker en trygghet til å oppnå kontakt med helsepersonell, for eksempel ved fall eller 
sykdomshendelser, der bruker ikke er i stand til å benytte telefon. 
 
b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Ved hasteoppdrag tilstrebes det montering i løpet av 1 virkedag etter meldt behov. Øvrig 
montering er 5 virkedager etter fattet vedtak 

 Responstid for besvaring av utløst alarm er 1 min. 
 De som besvarer alarmene på responssenteret skal være kvalifisert helsepersonell 

Responstid ved nødvendig fremmøte er inntil 1 time 
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
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2  LYNGDAL KOMMUNE

Det kreves egenbetaling for tjenesten. Betalingssatsene framgår av Lyngdal kommunes 
egenandeler og priser som finnes på kommunens hjemmeside. http://www.lyngdal.kommune.no 
reguleres årlig i kommunestyret. 

 
6. Andre forhold: 
Kommunal trygghetsalarm er ikke en erstatning for legevakt, og den skal ikke brukes ved behov for 
akutt helsehjelp, da må du ringe 113  
 
7. Klage: 
Trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste og vedtak kan ikke påklages 
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 Arkivreferanse: 2020/4741-2 
 Arkivkode: G10/&37 
 Saksbehandler: Camilla Buch Vidringstad 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 12/2020 

   

 

Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - Invitasjon til å gi innspill 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi og inviterer alle 
interesserte til å gi innspill. 
 
Vurdering: 
Lyngdal kommune kan komme med innspill til arbeidet med nasjonal alkoholstrategi for perioden 2020 – 
2025. 
 
Konklusjon: 
Saken legges med dette frem for utvalg for helse og velferd til uttalelse. 
 
 
Vedlegg: 

1 Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 – invitasjon til å gi innspill.pdf 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Folkehelseavdelingen 

Saksbehandler 
Kristian Sunde 
22 24 86 72 

Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill 
Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi og 
inviterer alle interesserte til å gi innspill innen 15. juni 2020. 

Rammer og bakgrunn for strategien er nærmere omtalt på nettstedet regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeid-med-nasjonal-alkoholstrategi-20202025--
invitasjon-til-a-gi-innspill/id2700310/ 

 

 
Med hilsen 
 
 
Hege Christina Bredesen (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

Kristian Sunde 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 
 
  
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3761- 

Dato 

29. april 2020 
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 Arkivreferanse: 2020/4523-2 
 Arkivkode: U63 
 Saksbehandler: Camilla Buch Vidringstad 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 13/2020 

   

 

Søknad om utvidet skjenkeområde - Jonas B. Lyngdal 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Jonas B. Lyngdal ved Tor André Gjesteland innvilges skjenkebevilling på det midlertidig utvidede utendørs 
skjenkeområdet. Skjenkebevillingen gjelder på det som på bildet betegnes som «skjenkeområde», i tillegg 
til det avgrensede området på bildet på 13 kvadratmeter. Bevillingen gjelder fra dags dato til 30. 
september 2020 med følgende vilkår: 

- At skjenkeområdet er tydelig avgrenset. 
- At det kun er én inngang til skjenkeområdet, og at gjestene venter ved inngangen for å bli vist til 

bordet. 
- Ved eventuelle konserter må det på forhånd søkes spesifikt om dette. Det skal da også avses 

personell som innehar en vaktfunksjon. Retningslinjer vedrørende smittevern og arrangementer 
skal overholdes. 

 
Ut over dette gjelder bestemmelser knyttet til den alminnelige bevillingen. 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Jonas B. Lyngdal har per dags dato skjenkebevilling som gjelder til 30.09.2020, og har nå søkt om 
midlertidig utvidelse av det utendørs skjenkeområdet. Bakgrunnen for dette er et ønske fra restauranten 
om å kunne servere gjester på en forsvarlig måte, til tross for smittevernregler og retningslinjer. Ifølge 
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daglig leder ved Jonas B. Lyngdal har de tatt alle forholdsregler, noe som har resultert i en halvering av 
antall sitteplasser i restauranten og utendørs. Kontrollselskapet har ved skjenkekontroll rapportert til 
kommunen at flere av bordene var fjernet for å få god avstand mellom gjestene, i tillegg til at det var satt 
ut antibac flere steder. Kontrollselskapet rapporterte også at de fikk inntrykk av at betjeningen hadde god 
kontroll på korona-regelverket. 
 
For å kunne hente inn de store tapene som restauranten har hatt den siste perioden er de avhengig av 
flere sitteplasser, noe som de vil kunne få ved å utvide skjenkeområdet. Daglig leder ved restauranten har 
opplyst om at ¾ av årlig omsetning dannes i juni, juli og august. I tillegg opplyste vedkommende om at det 
er flere momenter som tyder på at det vil komme mange turister til Lyngdal i sommer. 
 
Jonas B. Lyngdal søker også om å kunne anvende et lite område til konserter, men poengterer at det 
fortrinnsvis søkes om utvidelse av skjenkeområdet. Bakgrunnen for søknaden om utvidelse av 
skjenkeområdet og mulighet til å disponere areal til bruk ved konserter er å løfte aktiviteten i sentrum og 
på denne måten bidra til det beste for byen og turistene. Ved eventuelle konserter utendørs må det 
imidlertid søkes spesifikt om dette for hvert arrangement. 
 
  
 
Vurdering: 
Søknaden har blitt sendt til uttalelse til politi, tekniske tjenester og kultur i Lyngdal kommune, 
kontrollselskap og NAV. Ingen av instansene er negative til søknaden, så lenge de nevnte vilkårene er 
oppfylt. Beredskapskoordinator og saksbehandler har vært på befaring, og har ingen innvendinger mot 
søknaden. 
 
Konklusjon: 
Endelig vedtak fattes av utvalg for helse og velferd. 
 
 
Vedlegg: 

1 Søknad om utvidelse av skjenkeområde Jonas B. 
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 Arkivreferanse: 2020/4523-4 
 Arkivkode: U63 
 Saksbehandler: Camilla Buch Vidringstad 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 14/2020 

 

Søknad om utvidet skjenkeområde - Korshamn Pub 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Korshamn Pub ved Siv Aavik innvilges skjenkebevilling på det midlertidig utvidede skjenkeområdet. 
Skjenkebevillingen utvides til å gjelde på grønt og lilla felt på kartet (justeres etter butikkens åpningstider) 
ved behov. Bevillingen gjelder fra og med uke 26 til og med uke 33 (22.06.2020 – 16.08.2020) med 
følgende vilkår: 

- At skjenkeområdet er tydelig avgrenset, og at det har en avstand på minimum 1,5 m til 
bryggekant og minimum 5 m til drivstoffpumpene. 

- At det kun er én inngang til skjenkeområdet, og at den befinner seg på det nye skjenkeområdet 
(nord). 

- Ved eventuelle arrangementer skal det i tillegg til vakten være en person som kan bistå 
vedkommende. Vakt-personell og ansatte skal ha kjennskap til viktige punkter i alkoholloven og 
alkoholforskriften. Dette skal dokumenteres som en del av internkontrollen. Retningslinjer 
vedrørende smittevern og arrangementer skal overholdes. 

 
Ut over dette gjelder bestemmelser knyttet til den alminnelige bevillingen. 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Korshamn Pub har per dags dato skjenkebevilling som gjelder til 30.09.2020, og har nå søkt om utvidelse 
av skjenkeområdet. Bakgrunnen for dette er bedre forutsetninger for å kunne opprettholde 
smittevernregler og retningslinjer knyttet til Covid-19. 
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Det er presisert i søknaden at skjenkeområdet kan avgrenses slik at det er mulig å komme i land på 
bryggen og gå inn på butikken uten å gå inn på skjenkeområdet, og at bryggekanten til enhver tid vil ha fri 
ferdsel utenom skjenkeområdet. Det er også nevnt i søknaden at tilleggsarealet kun vil bli brukt i de 
tilfeller det vil være nødvendig med flere sitteplasser grunnet antall gjester. Daglig leder ved puben 
ønsker i disse tilfellene å anvende det lilla området (se kart i vedlagte søknad) når butikken er stengt, av 
kontrollhensyn. Det er presisert at det er ønskelig å kunne anvende det lilla området, men at det 
fortrinnsvis søkes om å kunne anvende det grønne området. 
 
Vurdering: 
Søknaden har blitt sendt til uttalelse til politi, kontrollselskap og NAV. Ingen av instansene er negative til 
søknaden, så lenge de nevnte vilkårene er oppfylt. Det foreslås at det innvilges skjenkebevilling til grønt 
og lilla felt av kontrollhensyn, men det må justeres etter butikkens åpningstider. 
 
Beredskapskoordinator og saksbehandler har vært på befaring, og har ingen innvendinger mot søknaden, 
så lenge skjenkeområdet avgrenses med en viss avstand til bryggekanten. Dette er av sikkerhetshensyn, i 
tillegg til at det må være plass til at båter kan legge til på bryggekanten, komme seg i land og eventuelt 
fylle drivstoff eller lignende. Det er vurdert at det må være minimum 1,5 m fra bryggekant til det 
avgrensede skjenkeområdet. 
 
Kommunen har også vært i kontakt med Brannvesenet Sør, ettersom det står drivstoffpumper i nærheten 
av skjenkeområdet. Av brannvernhensyn stilles det derfor krav om at det er minst 5 m avstand fra 
skjenkeområdet til drivstoffpumpene. 
 
Konklusjon: 
Endelig vedtak fattes av utvalg for helse og velferd. 
 
 
Vedlegg: 

1 Søknad om skjenking på tilleggsareal Korshamn Pub 
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Søknad om skjenking på tilleggsareal 
Vi søker om skjenking på tilleggsareal til Korshamn Pub fra og med uke 26 til 

og med uke 33. (Tidsrommet er basert på sesongdriften til puben) 

I tilknytning til puben er det en brygge som fungerer som en naturlig del av 

pubens område.  

For å best kunne opprettholde svittevernregler og retningslinjer i forhold til 

covid-19, så søker vi om å kunne benytte tilleggsarealet, bryggen, som en del av 

pubens skjenkeområde.  

Tilleggsarealet vil bli avgrenset fysisk når det er i bruk som skjenkeområde.  

Tilleggsarealet vil kun bli brukt i de tilfeller det er nødvendig med flere 

sitteplasser pga av antall kunder.  

Vi har egne vakter (og/eller ansatte på puben) som skal påse at kundene holder 

seg innenfor avgrensingen med alkoholen. Dette justeres etter hvor mange 

kunder som er på området. 

Den fysiske avgrensningen består av betong stolper med kjetting mellom, som vi 

da kan ta bort når området ikke brukes til skjenking.  

 

Vi anser dette som et nødvendig tiltak for å kunne gi kundene en mulighet til å 

sitte med god avstand, da selve gjesteområdet på puben kun er på ca 40m2. 

 

Vedlagt ligger kart over området. Korshamn Dagligvare/pub leier lokalene og de 

markerte områdene på kartet.  

Det grønne området er bryggen med border. Vi kan avgrense det grønne 

området slik at det er mulig å komme i land på bryggen og gå inn på butikken 

uten å gå inn på skjenkeområdet.  

Når butikken har stengt, så er det naturlig å flytte avgrensingene slik at området 

går helt inn til butikkveggen og bort til kundetoalett. Dette gjør området mer 

oversiktlig og da lettere å kontrollere for vaktene. Siden det lilla området vil bli 

brukt som er gangvei til og fra toalett er det ønskelig at de innlemmes i 

skjenkeområdet. Se lilla felt markert på kart.  

Merk: areal målene er ca målinger.  

Det viktigste området vi ønsker å bruke er det grønne området. 

(Det er ønskelig å kunne bruke det lilla, men ikke avgjørende) 

 

Selve bryggekanten vil til en hver tid ha fri ferdsel uten om skjenkeområdet. 

 

Mvh Siv Aavik 

Daglig leder Korshamn Dagligvare og pub.  

Korshamn 27.05.2020 

70



 

 

 

 

71



 

 Arkivreferanse: 2020/3526-17 
 Arkivkode: U63 
 Saksbehandler: Camilla Buch Vidringstad 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 15/2020 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Jonas B. Lyngdal AS 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Jonas B. Lyngdal AS ved skjenkestyrer Tor Andre Gjesteland og stedfortreder Thomas Berntsen innvilges 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.  
 
Skjenkebevillingen gjelder i bedriftens restaurant inne og i selskapslokaler i Lyngdal kulturhus, og på deres 
avgrensede uteområde i Torggata 4. Jonas B. Lyngdal AS innvilges i tillegg skjenkebevilling i foajéen i 
Lyngdal kulturhus ved enkeltanledninger når det foreligger skriftlig avtale med kulturforetaket. Maksimal 
skjenketid er til kl. 02.00. 
 
Som vilkår for skjenkebevillingen (jf. kommunens alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5 og 7) kreves det 
at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. Det kreves også at politiets eventuelle krav etter 
serveringsloven om dørvert overholdes til enhver tid. Det skal ikke gis adgang for personer under 20 år i 
lokalet etter kl. 22.00, ettersom det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3. Se eventuelt punkt 5 i 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer for råd hva gjelder praktisering av sistnevnte vilkår. 
 
Skjenkestedet plikter å delta på kommunale orienteringsmøter dersom dette arrangeres. 
 
Bevillingen gjelder til og med 30.09.2024. 
 
Bakgrunn for saken: 
Jonas B. Lyngdal AS har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i bedriftens restaurant 
inne og i selskapslokaler inne i Lyngdal kulturhus og på bedriftens område ute. De er i tillegg innvilget 
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skjenkebevilling i foajéen i Lyngdal kulturhus ved enkeltanledninger når det foreligger skriftlig avtale med 
kulturforetaket. 
 
Bevillingen gjelder til 30.09.2020, og Jonas B. Lyngdal AS har nå søkt om fornyelse av den eksisterende 
bevillingen. Søknaden er sendt til lensmann ved Farsund og Lyngdal lensmannskontor, sosialtjenesten i 
NAV og skattemyndighetene for uttalelse. 
 
Vurdering: 
Søknaden tilsvarer nåværende skjenkebevilling, og administrasjonen ser ingen grunner som tilsier at 
skjenkebevillingen ikke bør fornyes. Styrer og stedfortreder oppfyller alkohollovens krav til vandel og 
dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. alkoholloven § 1-7c. 
 
Kommunestyret har nylig vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer, og søknaden anses for å være i tråd 
med disse. Lensmannen og sosialtjenesten i NAV har heller ingen merknader til søknaden. 
 
Konklusjon: 
Vedlegg: 

1 Søknad skjenkebevilling Jonas B. Lyngdal 
  

Endelig vedtak fattes av utvalg for helse og velferd.
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 Arkivreferanse: 2020/3526-18 
 Arkivkode: U63 
 Saksbehandler: Camilla Buch Vidringstad 
 Adm.enhet: Økonomi 
 Dato: 08.06.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 16/2020 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Lyngdølen AS 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdølen AS/Fat Tire Garage ved skjenkestyrer Thor Rudolf Danielsen og stedfortreder Richard Danielsen 
innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.  
 
Skjenkebevillingen gjelder i bedriftens lokaler og på deres avgrensede uteområde i Alleen 10. Maksimal 
skjenketid er til kl. 02.00. 
 
Som vilkår for skjenkebevillingen (jf. kommunens alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5 og 7) kreves det 
at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. Det kreves også at politiets eventuelle krav etter 
serveringsloven om dørvert overholdes til enhver tid. Det skal ikke gis adgang for personer under 20 år i 
lokalet etter kl. 22.00, ettersom det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3. Se eventuelt punkt 5 i 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer for råd hva gjelder praktisering av sistnevnte vilkår. 
 
Skjenkestedet plikter å delta på kommunale orienteringsmøter dersom dette arrangeres. 
 
Bevillingen gjelder til og med 30.09.2024. 
 
Bakgrunn for saken: 
Lyngdølen AS har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i bedriftens lokaler og på deres 
tilhørende uteområde. 
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Bevillingen gjelder til 30.09.2020, og Lyngdølen AS har nå søkt om fornyelse av den eksisterende 
bevillingen. Søknaden er sendt til lensmann ved Farsund og Lyngdal lensmannskontor, sosialtjenesten i 
NAV og skattemyndighetene for uttalelse. 
 
Vurdering: 
Søknaden tilsvarer nåværende skjenkebevilling, og administrasjonen ser ingen grunner som tilsier at 
skjenkebevillingen ikke bør fornyes. Styrer og stedfortreder oppfyller alkohollovens krav til vandel og 
dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. alkoholloven § 1-7c. 
 
Kommunestyret har nylig vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer, og søknaden anses for å være i tråd 
med disse. Lensmannen og sosialtjenesten i NAV har heller ingen merknader til søknaden. 
 
Konklusjon: 
Endelig vedtak fattes av utvalg for helse og velferd.Vedlegg: 

1 Offentlig versjon - sladdet - Skjenkebevilling - søknad - Lyngdølen AS 
2 LRFXOC Bilde 2 
3 LRFXOC Bilde 3 
4 LRFXOC Bilde 4 
5 LRFXOC Bilde 5 
6 LRFXOC Fat Tire Garge drift 
7 LRFXOC Littel Red Corvette 
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Innsendt: 05.05.2020 11:16
Ref.nr: LRFXOC

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal
Telefon: 38 33 40 00
E-post: post@lyngdal.kommune.no
Hjemmeside: http://www.lyngdal.kommune.no

Skjenkebevilling - søknad

Bevillingstype
Type bevilling

T Alminnelig bevilling
o Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)

Alkoholholdig drikk

T Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)
T Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)
T Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)

Er virksomheten overdratt?

o Ja
T Nei

Informasjon til søker
Definisjon av bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som
f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser
knyttet til driften av virksomheten.
Krav om vandel

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i
forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.

Alkoholloven § 1-7b
Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen
med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
  1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
  2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,
  3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.

Alkoholloven § 1-7b, tredje ledd

Opplysninger om bevillingssøker
Bevillingssøker er registrert i Enhetsregisteret

T Ja
o Nei

Org.nr.

917642648
Navn på virksomhet

Lyngdølen As

Adresse

Stasjonsgata 6
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
Telefon

90149792
E-postadresse

fattiregarage@gmail.com

Skattekommune

Lyngdal

Side 1 av 6702431, Sem & Stenersen Prokom AS
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Innsender av søknaden (mottaker av svar)

Bevillingssøker - Fornavn

Thor Rudolf
Bevillingssøker - Etternavn

Danielsen
Bevillingssøker - Fødselsnr.

220662
Bevillingssøker - e-postadresse

rudolfcom2000@yahoo no
Bevillingssøker - telefonnr.

90149792

Er innsender og daglig leder samme person?

T Ja
o Nei

Har søker andre bevillinger?

o Ja
T Nei

Eier (1)
Eier er

T organisasjon registrert i Enhetsregisteret
o privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Org.nr.

983801773
Navn på virksomhet

Autoregnskap As

Adresse

Stasjonsgata 6
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
Telefonnr.

38 34 39 96
E-postadresse

Rudolfcom2000@yahoo.no
Skattekommune

Lyngdal
Eierandel i %

100
Eierne av virksomheten
Fornavn og ev. mellomnavn

Thor Rudolf
Etternavn

Danielsen
Fødselsnr.

220662
Fornavn og ev. mellomnavn Etternavn Fødselsnr.

Er det flere eiere av skjenkevirksomheten?

o Ja
T Nei

Andre enn formelle eiere
Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

o Ja
T Nei

Informasjon - Styrer og stedfortreder
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være
ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og  må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder

Styrer (må være en fysisk person)

Fornavn og ev. mellomnavn

Thor Rudolf
Etternavn

Danielsen
Fødselsnr.

220662
Adresse

Stasjonsgata 6
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal

Skjenkebevilling - søknad
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Telefonnr.

90149792
E-postadresse

rudolfcom2000@yahoo no
Skattekommune

4580 Lyngdal, Norway

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)

Fornavn og ev. mellomnavn

Richard
Etternavn

Danielsen
Fødselsnr.

190288
Adresse

Åveslandsveien 29
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
Telefonnr.

99263782
Skattekommune

Lyngdal

Virksomheten
Navn

Fat Tire Garage
Stedsadresse

Alleen 10
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
E-postadressen til skjenkestedet

Fattiregarage@gmail.com
Nettadresse

Telefon

90149792
Gnr.

168
Bnr.

62

Forventet omsetning

Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år:

T Alkoholgruppe 1
T Alkoholgruppe 2
T Alkoholgruppe 3

Forventet omsetning - alkoholgruppe 1

1 500 000
Forventet omsetning - alkoholgruppe 2

500 000
Forventet omsetning - alkoholgruppe 3

1 500 000

Virksomhetstype og driftskonsept
Virksomhetstype

o Kafé
o Spiserestaurant
T Pub
o Servering i danserestaurant
o Servering i overnattingssted
o Annet

Beskrivelse av konseptet

Sports pub med fremvisning av fotball og musikk pub med levende musikk.
Må gjestene betale inngangspenger?"

o Ja, alltid
T Ja, noen ganger
o Nei, aldri

Utfyllende opplysninger om drif konseptet sendes

o per post
T elektronisk med denne søknaden

Last opp fil

Fat Tire Garge drift.docx

Skjenkestedets areal
Skjenkestedets areal innendørs.

260
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Antall gjesteplasser innendørs

170
Skal det skjenkes utendørs?

o Nei
T Ja

Skjenkestedets areal utendørs.

40
Antall gjesteplasser utendørs

30
Areal totalt (m2)

300
Antall gjesteplasser totalt

200

Skjenkeareal innendørs
Beskriv skjenkeareal innendørs

Hovedetasjen har en gulvflate på 150m2 og en kapasitet på 120 personer. I kjeller er arealet 110m2 og kapasitet på
ca 50 personer. Vedlegger bilde som beskriver hovedetasje og kjeller.

Skjenkeareal utendørs
Beskriv skjenkeareal utendørs

Areal på 40 m2 med plass til maks 30 personer. Adkomsten er direkte fra hovedetasjen. Området er fullstendig
fysisk avdelt med port. Vedlegger bilde som beskriver arealet.

Åpningstid og skjenketid

Skjenkestedets åpningstid:

Mandag - torsdag, fra kl.

12:00
Madag - torsdag, til kl.

02:00

Fredag - lørdag, fra kl.

12:00
Fredag - lørdag, til kl.

02:00

Søndag/helligdag, fra kl.

12:00
Søndag/helligdag, til kl.

02:00

Skjenketider:

Skjenketid for gruppe 1 (øl)

o Inne
o Ute
T Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Skjenketid for gruppe 2 (øl og vin)

o Inne
o Ute
T Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Skjenketid for gruppe 3 (øl, vin og brennevin)

o Inne
o Ute
T Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Skjenkebevilling - søknad
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Eier av eiendommen
Eieren er

organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

921630360
Navn på virksomhet

ALLEEN 10 AS

Adresse

Skytebaneveien 6
Postnr.

4580
Poststed

LYNGDAL
Telefonnr.

38346170
E-postadresse

rita@hausvik.com
Skattekommune

LYNGDAL

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Fødselsnr.

220662
Fornavn

Thor Rudolf
Etternavn

Danielsen
Posisjon

Eier
Org.nr.

917643865
Foretakets navn

BENEFIT NORWAY AS

Fødselsnr.

220662
Fornavn

Thor Rudolf
Etternavn

Danielsen
Posisjon

Eier
Org.nr.

982076773
Foretakets navn

DANIELSEN REGNSKAP

Fødselsnr.

220662
Fornavn

Thor Rudolf
Etternavn

Danielsen
Posisjon

Stifter
Org.nr.

918802843
Foretakets navn

SAMLEREN LYNGDAL AS

Vedleggsoversikt
Vedlegg som skal følge søknaden

Dokumentasjon

Beskriv

Bilde 2
Last opp vedlegg

Bilde 2.jpg
Ettersendes

o per post
Beskriv

Bilde 3
Last opp vedlegg

Bilde 3.jpg
Ettersendes

o per post
Beskriv

Bilde 5
Last opp vedlegg

Bilde 5.jpg
Ettersendes

o per post
Beskriv

Bilde 4
Last opp vedlegg

Bilde 4.jpg
Ettersendes

o per post
Beskriv

Bilde 1
Last opp vedlegg

Littel Red Corvette.jpg
Ettersendes

o per post

Bekreftelse
Bekreftelse

T Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholloven og dens forskrifter blir
overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av
skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg
forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde
alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av
bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt, forventet omsetning
og faktisk omsetning.

Kunnskapsprøven

T Styrer har avlagt Kunnskapsprøven
T Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven

Navn på kommunen der styrer avla Kunnskapsprøven

Lyngdal
Navn på kommunen der stedfortreder avla Kunnskapsprøven

Lyngdal

Skjenkebevilling - søknad
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Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden

Last opp fil

Rudolf.jpg

Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden

Vedlegg

Richard.jpg

Skjenkebevilling - søknad
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Fat Tire Garage er en pub med hovedvekt på å være en sosial samlingsplass plassert i Lyngdal 
sentrum Alleen.  

Pub åpnet skjærtorsdag 2017 og har nå holdt på i 3 år.  

Puben har blitt en populær samlingsplass og vært med på å heve kulturtilbudet i Lyngdal sentrum.  

Vi viser fotball på storskjerm, fortrinnsvis engelsk Premier Leaque. God oppslutning av 
lokalbefolkning og turister på kampene.  

E-Dart er blitt en populær sport og man spiller jevnlige kamper internt og mot andre motstandere 
på andre puber i Norge. Dart miljøet er sterkt økende, vi har nå tre maskiner i lokalet og vurderer å 
øke til 4 maskiner.  

Shuffleboard   er et annet spill vi har i kjelleren, spillet er 6 meter og brukes av mange på 
pubkveldene.  

Levende musikk, vi har ofte trubadurer og mindre band som spiller «live» musikk i helgene, dette 
er i tillegg til karaoke og disco blitt populære innslag på puben. 

I sommersesongen har vi sammen med Rosfjord Strandhotell arrangert «sommer i bakgården» 
som er blitt et kjempepopulært innslag fredagene i juli.   

Fat Tire Garage er i ferd med å bli den møteplassen i Alleen som vi håpet den skulle bli når vi åpnet 
for 3 år siden.  
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 17/2020 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Lyngdal Inn A/S 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Lyngdal Inn A/S ved skjenkestyrer Rita Ballestad innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 
og 2 i restauranten og på deres avgrensede uteområde i Mandalsveien 41. Det innvilges også 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper. Maksimal skjenketid er til kl. 02.00. 
 
Som vilkår for skjenkebevillingen (jf. kommunens alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5 og 7) kreves det 
at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. Det kreves også at politiets eventuelle krav etter 
serveringsloven om dørvert overholdes til enhver tid. Det skal ikke gis adgang for personer under 20 år i 
lokalet etter kl. 22.00, dersom det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3. Se eventuelt punkt 5 i 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer for råd hva gjelder praktisering av sistnevnte vilkår. 
 
Skjenkestedet plikter å delta på kommunale orienteringsmøter dersom dette arrangeres. 
 
Bevillingen gjelder til og med 30.09.2024. 
 
Bakgrunn for saken: 
Lyngdal Inn A/S har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i restauranten og på terrassen 
ute. De har i tillegg skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper. 
 
Bevillingen gjelder til 30.09.2020, og Lyngdal Inn A/S har nå søkt om fornyelse av den eksisterende 
bevillingen. Det fremgår ikke av søknaden, men det er avklart med bevillingssøker at de ønsker å fornye 

SAKSFRAMLEGG
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2

eksisterende bevilling, herunder uteservering. Søknaden er sendt til lensmann ved Farsund og Lyngdal 
lensmannskontor, sosialtjenesten i NAV og skattemyndighetene for uttalelse. 
 
Vurdering: 
Det søkes om en fornyelse av nåværende skjenkebevilling, og administrasjonen ser ingen grunner som 
tilsier at skjenkebevillingen ikke bør fornyes. Styrer oppfyller alkohollovens krav til vandel og dokumentert 
kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. alkoholloven § 1-7c. Det er søkt om 
skjenkebevilling uten stedfortreder, og saksbehandler har gitt medhold i dette. Bakgrunnen for 
anvendelse av unntaket fra kravet om stedfortreder i alkoholloven § 1-7c første ledd er at skjenkestedet 
omsetter lite alkohol. 
 
Kommunestyret har nylig vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer, og søknaden anses for å være i tråd 
med disse. Lensmannen og sosialtjenesten i NAV har heller ingen merknader til søknaden. 
 
Konklusjon: 
Endelig vedtak fattes av utvalg for helse og velferd.Vedlegg: 

1 Offentlig versjon - sladdet - Skjenkebevilling - søknad - Lyngdal Inn 
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Innsendt: 05.05.2020 14:41
Ref.nr: ONRHZZ

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal
Telefon: 38 33 40 00
E-post: post@lyngdal.kommune.no
Hjemmeside: http://www.lyngdal.kommune.no

Skjenkebevilling - søknad

Bevillingstype
Type bevilling

T Alminnelig bevilling
o Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)

Alkoholholdig drikk

T Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)
T Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)
T Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)

Er virksomheten overdratt?

o Ja
T Nei

Informasjon til søker
Definisjon av bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som
f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser
knyttet til driften av virksomheten.
Krav om vandel

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i
forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.

Alkoholloven § 1-7b
Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen
med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
  1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
  2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,
  3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.

Alkoholloven § 1-7b, tredje ledd

Opplysninger om bevillingssøker
Bevillingssøker er registrert i Enhetsregisteret

T Ja
o Nei

Org.nr.

947091980
Navn på virksomhet

Lyngdal Inn A/S

Adresse

Mandalsveien 41
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
Telefon

38346173
E-postadresse

rita@lyngdalinn.no

Skattekommune

Lyngdal

Side 1 av 6702431, Sem & Stenersen Prokom AS
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Innsender av søknaden (mottaker av svar)

Bevillingssøker - Fornavn

Rita
Bevillingssøker - Etternavn

Ballestad
Bevillingssøker - Fødselsnr.

260162
Bevillingssøker - e-postadresse

rita@lyngdalinn no
Bevillingssøker - telefonnr.

99017957

Er innsender og daglig leder samme person?

T Ja
o Nei

Har søker andre bevillinger?

o Ja
T Nei

Eier (1)
Eier er

T organisasjon registrert i Enhetsregisteret
o privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Org.nr.

947091980
Navn på virksomhet

Lyngdal Inn A/S

Adresse

Mandalsveien 41
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
Telefonnr.

38346173
E-postadresse

rita@lyngdalinn no
Skattekommune

Lyngdal
Eierandel i %

Eierne av virksomheten
Fornavn og ev. mellomnavn Etternavn Fødselsnr.

Fornavn og ev. mellomnavn Etternavn Fødselsnr.

Er det flere eiere av skjenkevirksomheten?

o Ja
T Nei

Andre enn formelle eiere
Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

o Ja
T Nei

Informasjon - Styrer og stedfortreder
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være
ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og  må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder

Styrer (må være en fysisk person)

Fornavn og ev. mellomnavn

Rita
Etternavn

Ballestad
Fødselsnr.

260162
Adresse

Mandalsveien 41
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal

Skjenkebevilling - søknad
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Telefonnr.

99017957
E-postadresse

rita@lyngdalinn no
Skattekommune

LYNGDAL

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)

Fornavn og ev. mellomnavn Etternavn Fødselsnr.

Adresse Postnr. Poststed

Telefonnr. Skattekommune

Virksomheten
Navn

Lyngdal Inn As
Stedsadresse

Mandalsveien 41
Postnr.

4580
Poststed

Lyngdal
E-postadressen til skjenkestedet

rita@lyngdalinn no
Nettadresse

lyngdalinn.no
Telefon

99017957
Gnr. Bnr.

Forventet omsetning

Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år:

T Alkoholgruppe 1
T Alkoholgruppe 2
T Alkoholgruppe 3

Forventet omsetning - alkoholgruppe 1

5 000
Forventet omsetning - alkoholgruppe 2

2 000
Forventet omsetning - alkoholgruppe 3

1 500

Virksomhetstype og driftskonsept
Virksomhetstype

T Kafé
T Spiserestaurant
o Pub
o Servering i danserestaurant
o Servering i overnattingssted
o Annet

Beskrivelse av konseptet

Vi driver til daglig kafe, men har også selskaper, jubileer o.l.  Vi selger ikke mye alkohol, men ønsker å ha tilbudet
til våre gjester.
Etter samtale med Camilla Buch Vidringstad så søker jeg skjenkebevilling uten stedsfortreder.

Må gjestene betale inngangspenger?"

o Ja, alltid
o Ja, noen ganger
T Nei, aldri

Utfyllende opplysninger om drif konseptet sendes

o per post
T elektronisk med denne søknaden

Last opp fil

Skjenkestedets areal
Skjenkestedets areal innendørs.

Skjenkebevilling - søknad
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200
Antall gjesteplasser innendørs

150
Skal det skjenkes utendørs?

T Nei
o Ja

Areal totalt (m2)

200
Antall gjesteplasser totalt

150

Skjenkeareal innendørs
Beskriv skjenkeareal innendørs

Kafeteria med alt på ett plan, samt selskapslokale i kjelleren.

Åpningstid og skjenketid

Skjenkestedets åpningstid:

Mandag - torsdag, fra kl.

Madag - torsdag, til kl.

Fredag - lørdag, fra kl.

Fredag - lørdag, til kl.

Søndag/helligdag, fra kl.

Søndag/helligdag, til kl.

Skjenketider:

Skjenketid for gruppe 1 (øl)

T Inne
T Ute
T Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Mandag - torsdag, inne fra kl.

Mandag - torsdag, inne til kl.

Mandag - torsdag, ute fra kl.

Mandag - torsdag, ute til kl.

Fredag - lørdag, inne fra kl.

Fredag - lørdag, inne til kl.

Fredag - lørdag, ute fra kl.

Fredag - lørdag, ute til kl.

Søndag/helligdag, inne fra kl.

Søndag/helligdag, inne til kl.
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Søndag/helligdag, ute fra kl..

Søndag/helligdag, ute til kl.

Skjenketid for gruppe 2 (øl og vin)

T Inne
T Ute
T Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Mandag - torsdag, inne fra kl.

Mandag - torsdag, inne til kl.

Mandag - torsdag, ute fra kl.

Mandag - torsdag, ute til kl.

Fredag - lørdag, inne fra kl.

Fredag - lørdag, inne til kl.

Fredag - lørdag, ute fra kl.

Fredag - lørdag, ute til kl.

Søndag/helligdag, inne fra kl.

Søndag/helligdag, inne til kl.

Søndag/helligdag, ute fra kl..

Søndag/helligdag, ute til kl.

Skjenketid for gruppe 3 (øl, vin og brennevin)

T Inne
T Ute
T Ønsker skjenketid innenfor kommunens maksimaltid

Mandag - torsdag, inne fra kl.

Mandag - torsdag, inne til kl.

Mandag - torsdag, ute fra kl.

Mandag - torsdag, ute til kl.

Fredag - lørdag, inne fra kl.

Fredag - lørdag, inne til kl.

Fredag - lørdag, ute fra kl.

Fredag - lørdag, ute til kl.

Søndag/helligdag, inne fra kl.

Søndag/helligdag, inne til kl.

Søndag/helligdag, ute fra kl..

Søndag/helligdag, ute til kl.
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Eier av eiendommen
Eieren er

organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

979921098
Navn på virksomhet

ANTON REIME EIENDOM AS

Adresse

Romsåskroken 56
Postnr.

4580
Poststed

LYNGDAL
Telefonnr.

38 34 35 90
E-postadresse

elsiete@broadpark no
Skattekommune

LYNGDAL

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Fødselsnr. Fornavn Etternavn Posisjon Org.nr. Foretakets navn

Vedleggsoversikt
Vedlegg som skal følge søknaden

Dokumentasjon

Beskriv Last opp vedlegg

Kunnskap Rita.jpg
Ettersendes

o per post
Beskriv Last opp vedlegg Ettersendes

o per post

Bekreftelse
Bekreftelse

T Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholloven og dens forskrifter blir
overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av
skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg
forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde
alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av
bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt, forventet omsetning
og faktisk omsetning.

Kunnskapsprøven

T Styrer har avlagt Kunnskapsprøven
o Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven

Navn på kommunen der styrer avla Kunnskapsprøven

Lyngdal

Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden

Last opp fil

Kunnskap Rita_2.jpg
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for helse og velferd 17.06.2020 18/2020 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Kvåstunet Kurs & Konferanse AS 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kvåstunet Kurs & Konferanse AS ved skjenkestyrer Terje Svindland og stedfortreder Marit Elisabeth 
Løvendahl innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Skjenkebevillingen gjelder i 
bedriftens lokaler innendørs, og på avgrensede områder utendørs i tilknytning til lokalene på Kvåstunet 1. 
Maksimal skjenketid er til kl. 02.00. 
 
Som vilkår for skjenkebevillingen (jf. kommunens alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5 og 7) kreves det 
at pålegg fra brannmyndighet til enhver tid er oppfylt. Det kreves også at politiets eventuelle krav etter 
serveringsloven om dørvert overholdes til enhver tid. Det skal ikke gis adgang for personer under 20 år i 
lokalet etter kl. 22.00, dersom det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3. Se eventuelt punkt 5 i 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer for råd hva gjelder praktisering av sistnevnte vilkår. 
 
Skjenkestedet plikter å delta på kommunale orienteringsmøter dersom dette arrangeres. 
 
Bevillingen gjelder til og med 30.09.2024. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kvåstunet Kurs & Konferanse AS har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på 
bedriftens område i Kvås inne og ute. 
 

SAKSFRAMLEGG
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Bevillingen gjelder til 30.09.2020, og Kvåstunet Kurs & Konferanse AS har nå søkt om fornyelse av den 
eksisterende bevillingen. Søknaden er sendt til lensmann ved Farsund og Lyngdal lensmannskontor, 
sosialtjenesten i NAV og skattemyndighetene for uttalelse. 
 
Vurdering: 
Søknaden tilsvarer nåværende skjenkebevilling, og administrasjonen ser ingen grunner som tilsier at 
skjenkebevillingen ikke bør fornyes. Det fremgår ikke av søknaden, men det er avklart at de ønsker å 
fortsette også med utendørs servering. Styrer og stedfortreder oppfyller alkohollovens krav til vandel og 
dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. alkoholloven § 1-7c. 
 
Kommunestyret har nylig vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer, og søknaden anses for å være i tråd 
med disse. Lensmannen og sosialtjenesten i NAV har heller ingen merknader til søknaden. 
 
Konklusjon: 
Endelig vedtak fattes av utvalg for helse og velferd. 
 
 
Vedlegg: 

1 Søknad skjenkebevilling Kvåstunet Kurs & Konferanse 
2 RAFDTG Driftskonsept KvÃ¥stunet Kurs 
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Driftskonsept Kvåstunet Kurs & Konferanse AS 

 

 

Kvåstunet driver med overnatting i rom og hytter og har en restaurant tilknyttet plassen som kun har 

søndager åpent med faste åpningstider. Ellers i uken er det arrangementer og lukkede selskaper som 

bursdager, brylluper, konferanser, julebord osv som er brukere av lokalene. Stedet har også en 

sjelden gang arrangementer med inngangspenger som foredrag og konserter.  
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