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Bakgrunnsinformasjon til oppgave 5.3.4.2 oppfølging av personer i alderen 18-49 år i 
institusjon  

 
Det vises til virksomhets- og økonomiinstruks til fylkesmannen oppgave 5.3.4.2, datert 01.01.2017, 
samt til omtale i Prop 1 S (2016-2017) om Unge personer med nedsatt funksjonsevne i sykehjem. 
Oppgaven må sees som en del av arbeidet med Omsorg2020. Oppgaven består i en årlig kartlegging 
samt i veiledning av kommunene.  
 
Målgruppen for kartleggingen er alle i aldersgruppen 18-49 år som er innskrevet for 
langtidsopphold i institusjon og som ønsker et annet botilbud. Fylkesmenn bes om å innhente fra 
kommunene:  
 

1. Hvor mange personer i alderen 18-49 år kommunene har som pr. 31.12 er innskrevet for 
langtidsopphold i institusjon. 

2. Hvor mange av disse som ønsker et annet botilbud (alle, ikke bare de som er kommet til 
siden fjoråret). Fylkesmannen må påse at hver enkelt av personene i målgruppen blir spurt 
og svarer, og for de som ikke selv kan svare, skal pårørende eller verge svare.  

3. Deres alder og tidspunkt for innflytning i institusjonen. 

4. Hvilke planer kommunen har for flytting av disse personene.  
 
Informasjonen bes lagt inn på kommunenivå i vedlagte Excel- tabell.  
 
Helsedirektoratet ber fylkesmennene oppgi i oversendelsen av kartleggingen hvor mange som har 
vært i institusjon i mer enn ett år. Fylkesmennene skal også oppgi til direktoratet sin vurdering av 
om det er en sammenheng mellom kommunestørrelse og kommunens mulighet til å tilby 
tilstrekkelige tjenester utenfor institusjon. 
 
Svaret sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no. Årlig frist for fylkesmennene til å 
gjennomføre oppgaven er 27.04. eller påfølgende arbeidsdag. 
 
Fylkesmennene bes videre om å veilede kommuner etter behov og ha rutiner for dette. 
Veiledningen kan bl.a. handle om økonomi i forbindelse med utflytting, forsvarlighet i 
tjenestetilbudet, krav knyttet til boform og velferdsteknologiske løsninger. 
 

Landets fylkesmenn 
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Dette brevet vil heretter kun bli publisert på www.fm-nett.no , og vil være bakgrunnsinformasjon 
for oppgaven i den elektroniske styringsportalen. 
 

 
Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 

Elin Synnøve Kitmitto 
rådgiver 
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