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Møte i helse- og omsorgskomiteen vedr. Statsbudsjettet for 2020 – Prop 1. S  

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, post 63 og 69. 
Omsorg 2020 er en del av fundamentet til Leve hele livet. Dette er fulgt opp ved at 
det legges til rette for tilsagn om tilskudd til rehabilitering eller bygging av om lag 
2000 heldøgns omsorgsplasser, hvorav 1000 plasser som netto tilvekst av heldøgns 
plasser. Det er positivt at det legges til rette for økt investeringstilskudd til flere 
sykehjemsplasser. Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre og da bør alle som 
får vedtak om langtidsplass i sykehjem ha rett til enerom. Derfor foreslår vi at det bør 
presiseres i Investeringstilskuddet fra Husbanken at kommuner som ikke har enerom 
til alle som har fått vedtak om langtidsplass i sykehjem, skal kunne søke tilskuddet for 
omgjøring av flersengsrom til enerom. 
 
Regjeringen innførte en rabattordning i egenbetalingsordningen for langtidsbeboere 
på sykehjem som legges på dobbeltrom mot sin vilje ved at de tilstås et fribeløp. 
Dette har Regjeringen videreført også for 2020 med et fribeløp på kr. 41 600. 
Pensjonistforbundet mener at dette legitimerer bruk av dobbeltrom og ber om at 
rabattordningen fjernes. Alle som får vedtak om langtidsplass på sykehjem skal ha 
rett til enerom dersom de selv ønsker det. 
 

Kapitel 770 Tannhelsetjenester 10.30 
Det var i alt ca. 30 %. av befolkningen eller om lag 1,6 mill. personer som var under 
tilsyn av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i 2018. Andelen som ble 
undersøkt/behandlet av beboere i institusjon (sykehjem) var 75 % og andelen av 
hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie var 21 %.  
Det er viktig at de som har rett til gratis tannbehandling etter dagens regelverk faktisk 
får det. Det er også viktig at både beboere i institusjon og hjemmeboende eldre med 
hjemmesykepleie får nødvendig munn- og tannpleie.  Dette er ikke tilfelle i dag. 
 
Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene ønsker at munn- og tannbehandling 
skal bli en del av egenandelsordningen og at det avsettes økte ressurser til den 
offentlige tannhelsetjenesten. Det bør øremerkes midler til flere kommunale 
tannpleiere. I tillegg er det viktig at hjemmeboende eldre skal kunne beholde sine 
private tannleger når de kommer inn under rettighetene knyttet til C1 og C2 – 
gruppene. 
 



Kapitel 762. Primærhelsetjeneste 
Helsetjenestetilbud til volds- og overgrepsutsatte  
Fra 2018 er norske kommuner lovpålagt å ha særlig oppmerksomhet mot at 
pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for, å bli utsatt for vold 
eller seksuelle overgrep.  
 
«Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan 
være utsatt for, eller stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep.  
Kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å 
forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep» (Helse og omsorgs-
tjenesteloven § 3-3 a) 
 
Bestemmelsen omfatter også risikoutsatte eldre. Forebygging vil omfatte tiltak på 
mange ulike områder under kommunens ansvar. Det betyr at dette må 
systematiseres i planer for hvordan det skal gjennomføres i praksis i hver kommune, 
for både hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem. 
 
I Prop. 1 S er det foreslått 31.5 mill. kr til oppfølging av opptrappingsplan mot vold og 
overgrep på Helse og omsorgsdepartementet budsjett. Midlene bevilges til å etablere 
et tilbud med behandling for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep 
mot barn og unge og til å styrke behandlingen av personer som er dømt for seksuelle 
overgrep. Pensjonistforbundet krever at det også settes av midler til å redusere vold 
og overgrep mot eldre.    
 
 
Bedre og økt heistilskudd. 
Det er et mål at flere eldre bor lenger i eget hjem. Det er en samfunnsøkonomisk 
nødvendighet og eldre ønsker det selv. Med økt alder kommer ulike fysiske 
funksjonsnedsettelser. Derfor må antallet tilgjengelige boliger økes. Vi savner en 
helhetlig boligpolitikk som benytter og forsterker de boligpolitiske instrumentene vi 
har for å gjøre flere boliger tilgjengelige. Disse utfordringene løses ikke av markedet 
alene. 
 
Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene mener at Husbankens rådgivnings-
tjenester og lån- og tilskuddsordninger, samt NAVs hjelpemiddelsentralers 
rådgivnings- og utlånsvirksomhet, bør tilføres mer ressurser.  
Dersom eldre skal bli boende lengre i eget hjem, er det viktig at tilskuddsordningen til 
heis økes betraktelig og at det bygges flere tilrettelagte boliger for eldre med god 
universell standard. 
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