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         Sandnes, 29.05.2018 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 

 

 

Tid:  Onsdag 23.05.2018 kl. 16.00  

Sted:  Rådhuset, møterom 1A. 

 

 

 

  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 11.04.18 

 

Saksliste: 

 

Sak 15/18 

 

Sak 16/18 

 

 

Sak 17/18 

 

 

 

Besøk av prosjektleder «Dagtilbud for alle» Christina Pedersen 

 

Sak 14/05415-11 Vilkår for tildeling av tjenester: fra omsorgslønn til 

omsorgsstønad. 

 

Gjennomgang av saksliste for møte i Utvalg for Helse og sosialtjenester 

30.05.2018 

 

 

Eventuelt 

 

Storbykonferanse 2019 i Sandnes 

   

Forfall meldes til Kari S. Struijk på tlf. 51 68 63 00, eller på mail: 

kari.slettebo.struijk@sandnes.kommune.no  

 

Varamedlemmer innkalles ved forfall. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Glenn Øgreid 

leder   

  
 Kari S. Struijk 

Sekretær 

 

mailto:kari.slettebo.struijk@sandnes.kommune.no


Arkivsak-dok. 14/05415-11 

Saksbehandler Evy Bue Fadnes 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Sandnes eldreråd Utvalgssaker 22.05.2018 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Utvalgssaker 23.05.2018 

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 30.05.2018 

   

 

 
Vilkår for tildeling av tjenester: fra omsorgslønn til omsorgsstønad 

Saken gjelder 

Det er foretatt en gjennomgang og revisjon av kriterier for tildeling av omsorgslønn, for å 

samstemme med helse- og omsorgstjenestelovens begrep omsorgsstønad. Det er utarbeidet 

nye vilkår for tjenesten og en tilhørende tjenestebeskrivelse. 

 

Bakgrunn for saken 

Samordningsenheten tildeler tjenester ut fra gjeldende lovverk og kommunens tilgjengelige 

tilbud. Det er utarbeidet vilkår og tjenestebeskrivelser som styringsverktøy for tildeling av 

tjenestene. 

 

Vilkår for tildeling har vist seg å være et viktig forvaltningsredskap i arbeidet med å tildele 

tjenester til innbyggerne. Beskrivelsene gir en avklaring i forhold til hva tjenesten innebærer 

og hvilke vilkår som ligger til grunn for tildelingen. 

Det er viktig at de med størst hjelpebehov blir sikret tjenester som kan bidra til en bedre 

hverdag for den enkelte bruker. Ved å ha vilkår som sier hvem tjenestene er tiltenkt vil en 

forhåpentligvis også kunne oppnå en større rettsikkerhet og forutsigbarhet for de 

hjelpetrengende. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6 ble endret juni 2017, hvor blant annet begrepet 

omsorgslønn ble endret til omsorgsstønad. Endringen innebar ikke noen rettslig endring av 

tjenesten. Målet med tjenesten er at kommunen skal støtte de pårørende som ønsker å påta seg 

særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 

Hva er vektlagt i de nye vilkårene 

Begrepet kriterier er erstattet med vilkår. Begrepet omsorgslønn er erstattet med 

omsorgsstønad. Målgruppen for tjenesten er foreldre, foresatte og omsorgsytere til personer 

med varig nedsatt funksjonsevne, hvor omsorgsarbeidet er særlig tyngende.  

 

Det er vektlagt å utforme beskrivelser som er informative, med beskrivelse av hvilke 

hjelpetiltak som omfattes av stønaden og hvilke vurderinger som legges til grunn. Søkerne vet 

ikke alltid hvilke tjenester kommunen har, og hva som er det mest aktuelle tjenestetilbudet til 

den enkelte. Målet med reviderte vilkår er å tydeliggjøre informasjon om tilbudet. Søknad om 

omsorgsstønad vurderes alltid om mot alternative tjenester, eksempelvis avlastning eller 

hjemmetjenester.  

 



Hjelpestønad ligger til grunn for vurdering av omsorgsbehovet. Lov om folketrygd beskriver 

hjelpestønad i §6-4. Hjelpestønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade 

eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie. … Dersom det kan være adgang til både 

hjelpestønad og kommunal omsorgsstønad, anvendes hjelpestønad først. Kommunen kan ta 

hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgsstønaden. 

 

I vilkårene er det satt opp kriterier for vurdering av omsorgsstønad ved behov utover 

hjelpestønad. Kriteriene er etter modell fra Stavanger kommune. I saksbehandling og dialog 

med fylkesmannen har fylkesmannen henvist til disse kriteriene som en god veileder i bruk.   

 

Revidert vilkår for tjenesten og tjenestebeskrivelsen erstatter tidligere kriterier og 

serviceerklæringer. 

 

Vilkårene vil bli gjort tilgjengelig for publikum på kommunens internettside.  

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utvalg for helse- og sosialtjenester godkjenner de framlagte vilkår og tjenestebeskrivelse for 

tildeling av omsorgsstønad. 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 09.05.2018 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør 

 Evy Bue Fadnes 

 rådgiver 

 

Vedlegg:  

vilkår omsorgsstønad- forslag 090518 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 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 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-1
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-1
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-6
https://lovdata.no/NL/lov/2011-06-24-30/§3-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298/id445616/


 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Rådet for personer med 

nedsatt funksjonsevne 

Møtenr.                                                                                                                                                         

4/2018 

Møtedato:  

23.05.2018 

Saksnr.: 

15-17/2018 

Tilstede: Glenn Øgreid, Anne Gravdal, Ingrid 

Vik Johnsen, Linda Ellingsen, Sveinung 

Oftebro 

 

Varamedlemmer innkalt:  

Kirsten Marie Høyland 

Forfall: torgunn Stokka, Tore Cantzler 

 

 

 

 

 

 

Klokkeslett: 16.00 

Sted: Rådhuset, Møterom 1A 

 

Godkjenning av møteinnkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. 

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Sak 15/18  Dagtilbud for alle 

Prosjektleder Christina Pedersen fra «Dagtilbud for alle» i EFF var invitert til 

vårt møte for å fortelle om sitt prosjektarbeid. Prosjektet har vart i ½ år og var 

så spennende og interessant at det har resultert i 100% stilling fra 01.06.2018. 

En del av hennes arbeid er å skaffe oppdrag slik at flest mulig kan få et godt og 

variert dagtilbud. Hun er i dialog med skoler og div. arbeidssteder, og har 

mange gode ideer for å få funksjonshemmede ut i arbeid /aktiviteter.  Hun 

ønsker å få tips om personer/arbeidssteder som kan være aktuelle. 

Rådet ønsket at hun skulle komme tilbake, slik at de kunne følge med på dette. 

 

Sak 16/18 Sak 14/05415-11 Vilkår for tildeling av tjenester: fra omsorgslønn til 

omsorgsstønad. 

 Saken ble gjennomgått, og tatt til orientering. 

 

Sak 17/18  Gjennomgang av sakskartet for HS sitt møte 30.05.18. 

 Sakslisten ble gjennomgått. 

  

Eventuellt: Ingrid fortalte om konferansen for kommunale råd for funksjonshemmede som 

ble holdt i Stavanger 18.04.2018.  Det hadde vært en interessant og lærerik dag, 

og der var spesielt en foredragsholder som hadde gjort inntrykk.  Atle Lunde fra 

Blindeforbundet. 

 

Storbykonferanse 2019 i Sandnes - planlegging 

Rådet satt opp forskjellige punkter som de kunne tenke å ha som tema på 

Storbykonferansen.  

- Boliger for funksjonshemmede i Sandnes. Her har også Sandnes kommune 

fått en pris for sitt arbeid. Omvisning osv. 

- «Dagtilbud for alle» v/Christina Pedersen 

- BPA – hvordan fungerer dette i Sandnes?  Innspill fra både bruker og  

      kommune. 

- Velferdsteknologi v/Trine Vos 



- Hvordan er det å leve som familie med barn som er funksjonshemmet. 

- Underholdning – Sveinung kjenner noen som kan stille med eget band. Vi 

kan også kontakte Kevin Lunde, Theater Egen Art, Jan Rune Holdhus m.m. 

- Vi må reservere Hotel Residens, og vil sjekke ut om det passer 18 – 19 eller 

25 – 26 september 2019.   

Jeg har vært i kontakt med Jorunn Clausen ved Residens og reservert 18 – 

19 september 2019 for ca. 60 mann.  Har også bedt om en sal med 

teleslynge og som er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.  Hun skulle sende 

meg en bekreftelse på dette.  Hun ønsket ellers at vi kom for å se på lokaler 

og avtale nærmere. 

 

 

  

   

 

Sandnes, 24.05.2018 

 

Kari S. Struijk 

Sekretær 

 

 

 

 

 

 


