Vilkår for tildeling av omsorgsstønad
Lovgrunnlag: Lov om pasient og brukerrettigheter §§ 2-1 Rett til nødvendig hjelp fra
kommunens helse- og omsorgstjeneste
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 Kommunens overordnede
ansvar for helse- og omsorgstjenester og 3-6 nr. 3 Kommunens ansvar overfor
pårørende
Rundskriv I-42/98 Retningslinjer for omsorgslønn

Mål med tjenesten
Hovedformålet med omsorgsstønadsordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger
hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Omsorgsstønaden blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg.

Forutsetning


Den som har omsorgsbehov må være innbygger i Sandnes kommune. Den
omsorgstrengende må være hjemmeboende. Det må være søkt om hjelpestønad fra
NAV før søknad om omsorgsstønad behandles.

Hvem kan få omsorgsstønad


Foreldre til barn over 3 år som har en varig funksjonsnedsettelse med betydelig
behov for ekstra tilsyn og pleie.



Frivillige omsorgsytere til mennesker over 18 år som har en varlig nedsatt
funksjonsevne og hvor omsorgsarbeidet er særlig tyngende

Kriterier for omsorgsstønad som gjelder barn under 18 år


Det foreligger særlig tyngende og nødvendig omsorgsarbeid utover vanlig
foreldreomsorg



Barnet mottar hjelpestønad sats 4 (tilsvarer 18 timer pr uke)



Foresattes omsorgsarbeid overstiger det antall timer som legges til grunn for
hjelpestønad sats 4 med over 6 timer pr uke



Foresatte til barn som har utfordrende atferd og mottar hjelpestønad sats 3 (tilsvarer
12 timer pr uke) kan innvilges omsorgsstønad dersom barnet krever kontinuerlig
tilsyn og oppfølging
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Dersom foreldre har fremsatt krav om hjelpestønad sats 4, kan omsorgsstønad
innvilges i påvente av behandling av hjelpestønad. Ny vurdering av omsorgsstønad
foretas når svar fra NAV foreligger.

Kriterier for omsorgsstønad som gjelder personer over 18 år


Omsorgsarbeidet overstige 3 timer utover hjelpestønad sats 1 (tilsvarer hjelp 3 timer
pr uke)

Hvilke omsorgsoppgaver det kan gis omsorgsstønad for





Hjelp til å spise
Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk, dusjing mm.
Hjelp til å stå opp og legge seg
Nødvendig tilsyn

Hvilke oppgaver som ikke omfattes av omsorgsstønad





Rengjøring
Klesvask
Daglige husholdningsoppgaver som tømme søppel, hente post, ta oppvask.
Handle klær

Vedtatt i Utvalg for helse- og sosialtjenester 30.05.2018
Side 2 av 2

