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Omsorgsstønad 

Lovgrunnlag: Lovgrunnlag: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr 63, 

Kap 2-1a. 2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 

kommunen.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06. 2011 nr 30,  

Kap 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvar skal 

kommunen ihht §3-6 tilby opplæring og veiledning, avlastninstiltak og omsorgsstønad til 

personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeide. 

Mål for tjenesten 
Gi pårørende og andre omsorgsytere opplæring, veiledning, evnt avlastninstiltak eller 

omsorgsstønad for særlig tyngende omsorgsarbeid, slik at den omsorgstrengende fortsatt kan 

bo hjemme. 

 

Hvem kan få tjenesten 

Personer som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid i den omsorgstrengendes hjem til 

beste for den omsorgstrengende og etter vurdering ihht lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester.    

Tjenestens innhold etter en individuell vurdering: 

Opplæring og veiledning.  

Avlastningstiltak  

Omsorgsstønad 

 

Hva kan omsorgsmottaker/omsorgsyter forvente av Lunner kommune: 

• Taushetsplikten blir overholdt 

• Respekt og vennlighet 

• Ansatt har ID-kort 

• Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester  

• Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker og omsorgstrengende 

• Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om tjenesten ihht utført  

      kartlegging, omsorgstrengendes behov og etter en helhetlig og tverrfaglig vurdering 

• Tildeling av tjenesten vurderes i sammenheng med andre offentlige tjenester, eks 

hjemmetjenester og trygdeytelser 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker 

• Tilbudet revurderes ved endret behov, men det må søkes om fortsatt behov ved vedtakets 

opphør 

• Oppdragsavtale for omsorgsyter 
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Våre forventninger til omsorgsmottaker/ omsorgsyter 

            Gir oss nødvendige opplysninger, som er relevante for å vurdere søknaden 

Gjør seg kjent med innhold i vedtaket. 

Tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning og event. Klage 

• Omsorgsstønad vil ikke bli utbetalt om omsorgsmottaker/ omsorgsyter er innlagt 

institusjon i 2uker eller mer. Mottaker av omsorgsstønad er pliktig til å gi 

beskjed til Lunner kommune. Hvis melding ikke gis, vil Lunner kommune kreve 

tilbakebetaling av utbetalt omsorgsstønad. 

• Ved flytting ut av kommunen er mottaker av omsorgsstønad pliktig til å melde 

fra til Lunner kommune. Hvis melding ikke gis, vil Lunner kommune kreve 

tilbakebetaling av utbetalt omsorgsstønad. 

• Ved endringer som ellers påvirker vedtak om omsorgsstønad, er mottaker av 

omsorgsstønad pliktig til å melde fra til Lunner kommune. 

 

Kommunale vilkår 

• Hvis den omsorgstrengende ikke mottar hjelpestønad, krever kommunen om at det søkes 

om det. Søknad rettes til NAV og bekreftelse må sendes tildleingskontoret 

• Lønnsnivået fastsettes av kommunen.  

• Foreldres omsorgsplikt overfor mindreårige barn (tom 18 år) skal medregnes før arbeidet 

kan anses å være omfattende og særskilt tyngende.  

• Ektefeller forutsettes å utføre sin del av dagliglivets alminnelige gjøremål.  

• Ved fastsettelse av omsorgsstønadens størrelse skal det ikke tas hensyn til partenes 

økonomiske forhold  

• Den omsorgstrengende må bo i kommunen  

• Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende 

• Omsorgsbehovet må være av varig karakter og må ha foregått i minst 6 mnd. 

• Omsorgsstønad må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kommunen kan 

iverksette for å dekke det behov for hjelp som den omsorgstrengende har. 

• Når omsorgsstønad skal benyttes må både den omsorgstrengende, omsorgsyter og 

kommunen vurdere omsorgsstønad som den beste og mest hensiktsmessige hjelpeform 

 

Praktiske opplysninger 

Inntektsforhold 

Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt og omsorgsyter er definert som lønnsmottaker 

ansatt i kommunen med visse begrensninger. 

Den som får innvilget omsorgsstønad, vil ikke ha krav på feriepenger eller lønn under 

sykdom. Kommunens reglementer og tariffavtaler gjelder ikke. 

Avlønning skal skje etter den til enhver tid gjeldende lønnsplassering/timelønn for 

hjemmehjelpere i kommunen, i henhold til kontraktens angivelse av antall timer. 

 

      Omsorgsstønad gir rett til pensjonspoeng etter lov om folketrygd. 
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Saksbehandlingstid 

1 til 6 uker 

 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger / event. søknadskjema, ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00/ 61 32 46 50 

Telefontid:Man – fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

 

 

Søknadsskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside, www.lunner.kommune.no 

Søknad må pga personvernet sendes per post  

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

 

http://www.horten.kommune.no/

