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I 

Gjør rede for innholdet i begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven, og forklar kort hvilken 

betydning det har at en avgjørelse er et enkeltvedtak. 

II 

Peder Ås har eneomsorg for sin 15 år gamle sønn Hans. Hans er funksjonshemmet og trenger 

tilsyn og pleie døgnet rundt. Grunnen er at han har Lennox Gastauts syndrom, som gir ham 

kraftige og hyppige epilepsianfall. Hans er også autist, han kan ikke gå selv, og han mangler 

språk. 

Fra 2009 har Peder hatt avlastningsplass for Hans, først fem dager per måned, siden januar 

2014 ti dager per måned. Fra samme tidspunkt fikk Peder innvilget omsorgsstønad tilsvarende 

100 % stilling i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-6. I februar 2018 søkte 

han om 50 % plass på avlastningsinstitusjon, og begrunnet søknaden med den spesielt 

krevende omsorgsbyrden det var å ha omsorg for et så alvorlig funksjonshemmet barn. Han 

pekte spesielt på at Hans er i ferd med å bli fullvoksen, noe som gjør den fysiske delen av 

stellet mye tyngre. 

Kommunen innvilget søknaden i april 2018. Samtidig traff imidlertid kommunen vedtak om å 

sette ned omsorgsstønaden fra 100% til 80%, under henvisning til at omsorgsbyrden for Peder 

er minst tilsvarende redusert. 

Peder bestemte seg for å påklage den delen av vedtaket som gjaldt omsorgsstønad. I klagen 

viste han først til at han burde mottatt forhåndsvarsel før kommunen traff vedtak om å sette 

ned omsorgsstønaden. Vedtaket var dessuten bygget på feil forutsetninger. Riktignok 

reduseres omsorgsbyrden når Hans får økt tid i avlastningsinstitusjon, men i realiteten har 

omsorgsbyrden vært langt over 100% stilling så langt. Selv med 50 % plass vil 

arbeidsmengden helt sikkert tilsvare mer enn 100 % stilling, anførte Peder. Peder viste i den 

forbindelse til at avlastningsinstitusjonen hadde beregnet at Hans ville kreve to årsverk med 

50 % plass. Saken var heller ikke godt nok utredet, mente Peder, siden kommunen ikke hadde 

foretatt seg noe for å kartlegge omfanget av omsorgsarbeidet.   

Etter forberedende klagesaksbehandling opprettholdt kommunen vedtaket. Kommunen viste 

til at det ikke var nødvendig med forhåndsvarsel, siden Peder allerede hadde uttalt seg 

gjennom søknaden om økt avlastningsplass. Uansett var en eventuell feil nå reparert. 

Vedrørende forutsetningene for vedtaket mente kommunen at det ikke var relevant å vise til 

hva Hans vil kreve av stillingsressurser ved opphold i institusjon. Kommunen viste til at 

helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-6 bare pålegger kommunen å yte omsorgsstønad 

for «særlig tyngende omsorgsarbeid». Ikke alt av pass og tilsyn omfattes av dette. For øvrig 

var det helt opp til kommunens skjønn å fastsette nivået på omsorgsstønaden, hevdet 

kommunen. Saken ble deretter oversendt fylkesmannen. 

 

 



Drøft og avgjør følgende spørsmål:  

1          Skulle Peder vært forhåndsvarslet? Hvis ja: Hva blir konsekvensen? 

2          Var saken godt nok utredet? Hvis nei: Hva blir konsekvensen? 

3          I hvilken grad kan fylkesmannen prøve a) hva slags pass og tilsyn som utgjør «særlig 

tyngende omsorgsarbeid» og b) omfanget av omsorgsstønaden? 

Lise Holm var journalist i lokalavisa og arbeidet med en sak om kommunens praksis med å gi 

stønad til særlig tyngende omsorgsarbeid. Hun hadde intervjuet Peder om hans erfaringer, og 

nå ønsket hun innsyn i saken hans. Lise ringte kommunen og ba om innsyn i 

saksdokumentene, men fikk til svar at disse var unntatt offentlighet. Lise innvendte at Peder 

hadde gitt samtykke til innsyn, og at hun om nødvendig kunne få dette skriftlig, men 

kommunen holdt på sitt. Lise ba om at avslaget ble gitt skriftlig, men fikk til svar at hun da 

måtte sende en skriftlig begjæring. 

4          Har Lise Holm rett til innsyn? 

***** 

 

Alle spørsmål i del I og del II skal besvares. Lykke til! 

   

Vedlegg: Helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-6. 

Helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 nr. 30: 

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende 

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 

pårørendestøtte blant annet i form av: 

  

1. opplæring og veiledning 

2. Avlastningstiltak   

3. omsorgsstønad   

        

  

  

 


