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Høringsbrev – forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester
Det vises til departementets høringsbrev 4. april 2017 og til telefonsamtale 29. juni 2017, der
høringsfristen ble forlenget til mandag 10. juli 2017.
Ombudsmannen vil gi sine kommentarer til forskriftsutkastets § 22 Inngåelse av ny
individuell avtale.
Det fremgår bestemmelsens første ledd at kommunen «fatter vedtak om tildeling» av ledig
avtalehjemmel.
Ombudsmannen har avgitt en rekke uttalelser om tildeling av driftstilskudd/driftsavtale til
fysioterapeuter. En gjennomgang av uttalelsene publisert på lovdata.no viser at det dreier
seg som anslagsvis 19 uttalelser fra uttalelsen gjengitt i ombudsmannens årsmelding for
2008 side 114 (SOMB-2008-29) og frem til i dag. Et gjennomgående tema i uttalelsene er feil
i saksbehandlingen. Blant annet har ombudsmannen i flere saker avdekket manglende
overholdelse av utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17 første ledd, brudd på
underretningsplikten etter forvaltningsloven § 27, ikke tilfredsstillende begrunnelse av
vedtak jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 33 første ledd, inhabilitet jf. kommuneloven § 40
nr. 3 jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd og brudd på veiledningsplikten jf. forvaltningsloven
§§ 11 og 32.
Samlet sett etterlater sakene som er klaget inn for ombudsmannen, tvil om alle kommuner
er seg tilstrekkelig bevisst at denne typen tildeling skal skje etter reglene for enkeltvedtak i
forvaltningsloven.
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På denne bakgrunn ber ombudsmannen departementet vurdere om det skal gjøres en
tilføyelse i forskriftens § 22 første ledd der det gjøres klart at reglene om enkeltvedtak i
forvaltningsloven, derunder kapittel IV – VI, kommer til anvendelse.

Aage Thor Falkanger
sivilombudsmann
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