
Omsorgsstønad
Hjemmel: Pbrl. §2-1 a  og § 2-8 og Hol. § 3-1, jfr. § 3-6



• Til personer med «særlig tyngende omsorgsarbeid» skal kommunen 
tilby nødvendig pårørendestøtte, blant annet omsorgsstønad (§3-6)

• Formål:

• En ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra 
pårørende/andre der det blir vurdert at dette er til det beste for 
omsorgsmottaker



Vilkår

• Mottaker har krav på hjelp, jfr. Prl. § 2-1 a

• Skriftlig søknad

• Særlig tyngende omsorgsarbeid

• Hjelpestønad

• Ikke rettskrav på tjenesten omsorgsstønad

• Kommunen avgjør om det skal innvilges og hvor høy stønaden skal 
være. 

• Forsvarlig



Momenter/vurderingsgrunnlag for innvilgelse

• Om særlig tyngende omsorgsarbeid:

• Timer pr måned

• Psykisk/fysisk belastning

• Avbrudd nattesøvn

• Skjer i perioder eller kontinuerlig

• Varighet 

• Sosial isolasjon og mangel på ferie/fritid

• Omsorg for flere enn en person

• Har omsorgsplikt

• Inntektstap



• Nødvendige omsorgsoppgaver

• Oppgaver/arbeid som ellers hører inn under helse-og
omsorgstjenester i kommunen

• Eks. avslag: støtteperson



• Omsorg fra søker er det beste for den som trenger hjelp

• Stor vekt på brukermedvirkning

• Kommunen vurderer ut i fra en bred faglig vurdering om søkers 
omsorg er best. 

• Alternativet til at søker gir omsorgen? Ofte kombinasjon.



• Kommunens ressurser

• Plikt budsjett

• Kan legge viss vekt på kommunens økonomi

• Men – de som har krav på tjenester, ikke spørsmål «om», men 
«hvilke»



• Utmålingen
• Ett av formålene med godtgjørelse er å legge til rette for privat 

omsorgsarbeid. 
• Ikke sikte på full lønn time for time – derav «stønad»
• Utg.pkt: hvor mange timer omsorgsyter utfører særlig tyngende 

omsorgsarbeid. Skjønnsmessig og bred vurdering.
• Timelønn fastsettes av kommunen
• Ikke har omsorgsplikt: arbeid som overstiger det som er rimelig å forvente
• Barn under 18 år – omsorgsplikt
• Differensieres mellom full personbistand, delhjelp og tilrettelegging
• Eksempel: Kontinuerlig tilsyn – kompensasjon 1/5 time



• Saksbehandlers utfordring:

• Gammelt og lite konkret regelverk. Uklart hva gjelder utmåling 
(uansett individuelle vurderinger)

• Saker med barn med vanskelig atferd – veiledning / hjelp i hjemmet

• Har pr i dag 59 saker / vedtak

• Siste tiden innkommet i snitt 1 søknad per uke.

• Ingunn Camilla Tangen, enhetsleder


