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Høring - forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til 
forskrift om direkte oppgjør m.m. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folke-
trygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. Formålet med 
endringene er å bidra til å effektivisere forvaltningen og å skape en enklere hverdag for 
innbyggerne. 
 
Det foreslås regulert i enkelte bestemmelser i kapittel 5 at vilkår for rett til stønad etter den 
respektive bestemmelse er at tjenesteyter har direkte oppgjør. Dette innebærer at bruker må 
velge tjenesteyter som har direkte oppgjør for å få rett til stønad etter de aktuelle bestemmel-
sene i kapittel 5. Det innebærer videre at alle tjenesteytere som vil yte tjenester for trygdens 
regning etter kapittel 5, må ha direkte oppgjør. Det foreslås videre en ny bestemmelse i 
folketrygdloven kapittel 22, § 22-2a, som gir departementet hjemmel til å fastsette en plikt til 
å ha direkte oppgjør for leger som har fastlegeavtale med kommunen, fysioterapeuter som 
har avtale om driftstilskudd med kommunen, og lege- og psykologspesialister som har avtale 
om driftstilskudd med regionalt helseforetak. En slik plikt foreslås inntatt i forskrift 18. juni 
1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysiotera-
peuter (forskrift om rett til trygderefusjon for leger m.v.) § 1. Med hjemmel i folketrygdloven § 
22-2 andre ledd, foreslås en ny forskrift som gir nærmere bestemmelser om direkte oppgjør. 
Sentralt i dette forslaget er krav til digital fremsettelse av krav og om hvilke tjenester som 
ikke omfattes av bestemmelsene. Som en konsekvens av forslag til lovendring og forslag til 
ny forskrift, vil det også være behov for å gjøre endringer i flere berørte forskrifter. Dette er 
nærmere omtalt i kapittel 5. Forslaget til endringer i berørte forskrifter fremgår av kapittel 9.5. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 15. januar 2020. 
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Side 2 
 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: 
 
https://edit.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-folketrygdloven-
kapitler-5-og-22-og-forslag-til-forskrift-om-direkte-oppgjor-m.m/id2680435/ 
 
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også 
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser. 
 
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater 
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 
 
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Petter Øgar (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Maren Skaset 
avdelingsdirektør 
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