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Henvendelse vedrørende enkeltvedtak ved tildeling av dagaktivitetstilbud - svar 
fra Helsedirektoratet 

Vi viser til epost fra Oslo kommune mottatt 1. september 2014 og etterfølgende 
telefonsamtale. I henvendelsen er det stilt spørsmål om hvorvidt det må fattes 
enkeltvedtak ved tildeling av dagaktivitetstilbud. 
 
Dagaktivitetstilbud er ikke direkte regulert i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 
3-2. Det er likevel ingenting i veien for at kommunen dekker sitt ansvar for å tilby 
«nødvendige helse- og omsorgstjenester», jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 
og 3-2 ved å tilby tjenestene som et dagaktivitetstilbud, dersom dette vurderes som 
hensiktsmessig.  
 
Dekker kommunen sitt ansvar etter §§ 3-1 og 3-2 ved å tilby tjenestene som et 
dagaktivitetstilbud, kommer pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd til 
anvendelse. Etter bestemmelsen i § 2-7 andre ledd skal «vedtak om tjenester etter 
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, 3-6 og 3-8, 
som forventes å vare lenger enn to uker» treffes i form av enkeltvedtak. Direktoratet 
bemerker at det ikke skal fattes flere korttidsvedtak etter hverandre for å omgå 
grensen på to uker dersom tjenestetilbudet må forventes å ha en viss varighet. 
Tjenester som isolert sett er kortvarige hver gang de ytes, men som skal ytes 
regelmessig over et lengre tidsrom, omfattes heller ikke av to-ukersbegrensningen. For 
slike tjenester skal det treffes vedtak. 
 
Tilbys dagaktivitetstilbud ut over kommunens ansvar for å tilby «nødvendige helse- og 
omsorgstjenester», vil kommunen være underlagt forvaltningslovens alminnelige 
saksbehandlingsregler.  Etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b vil «et vedtak 
som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer» anses som et 
enkeltvedtak. Dagaktivitetstilbud som ikke er lovpålagt, men som gis som et resultat av 
en individuell og konkret vurdering, må etter dette utformes som et enkeltvedtak. Tilbyr 
kommunen dagaktivitetstilbud hvor deltakelse ikke er betinget av søknad, vil det ikke 
være krav om vedtak.  
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