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HØRINGSSVAR - NOU 2011:17 FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT

Fylkesmannen viser til høringsbrev av 06.03.12 og ønsker å komme med et kort høringssvar. 

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om omsorgslønn. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
hadde i fjor totalt 89 klagesaker som gjaldt avslag på omsorgslønn og utmålt omsorgslønn.

Vedrørende utvalgets anbefalte modell, pkt 12.1:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus synes anbefalt modell er gjennomtenkt og på en god måte 
balanserer forskjellige hensyn. Vi mener det er positivt med nasjonale satser og at det settes 
inn tiltak der det blir mer kontroll med tjenesten. 

For Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det uklart om kommunal omsorgsstønad blir en 
selvstendig rettighet for pårørende eller om den vil være en del av tjenestetilbudet til 
kommunen slik som de øvrige tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven kap 3. Det siste 
alternativet innebærer at det er kommunen som velger om omsorgsstønad eller andre tjenester 
skal ytes for å dekke brukers behov for nødvendige helse og omsorgstjenester. Vi mener dette 
alternativet best kan sikre individuelle forsvarlige tjenester samt at det blir tatt hensyn til det 
kommunale selvstyre.  

Utvalget har foreslått at sats 1 utløses når pårørendeomsorg erstatter mer enn 10 timer 
kommunale tjenester per uke og sats 5 ved heldøgnsomsorg. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus mener det er viktig at det utformes klare kriterier for når de ulike satsene skal 
innvilges. Det bør også tydelig framgå om satsene skal innvilges kun ut fra hvor mange timer 
kommunale tjenester omsorgsarbeidet erstatter eller om det også skal tas hensyn til 
omsorgsarbeidets karakter, slik det gjøres i dag jf rundskriv I-42/98 Omsorgslønn punkt 4.2 jf 
punkt 3.1. 

Anbefalte modell dekker opp til 100 % arbeidsinntekt/pleiepenger. Det innebærer at det blir 
en del omsorgsarbeid fra pårørende det ikke kompenseres for. Vi synes det er positivt at 
utvalget skriver at det bør være fokus på kommunale tjenester for denne gruppen for å sikre 
forsvarlige tjenester til bruker samt forebygge helseskader hos pårørende, jf punkt 12.1.2.2 
siste avsnitt. Fylkesmannen antar at denne modellen vil gi økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester.
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Når det gjelder ordningen med pårørende kontrakt, ser Fylkesmannen i Oslo og Akershus at 
rettigheter i denne kontrakten kan medføre økning i klager til Fylkesmennene, dersom 
embetene skal følge opp disse rettighetene på lik linje med andre rettigheter og tjenester etter 
pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 

Vedrørende Alternative modellforslag, modell 1 pkt 12.2.1:

Når det gjelder den modellen som er innenfor dagens økonomiske rammer, slutter vi oss til 
det som utvalget selv har trukket fram om forenklet byråkrati og større likhet. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus understreker at det også ved denne modellen er viktig med 
klare kriterier for tildeling og utmåling av stønaden. 

Omsorgslønn blir per i dag unntaksvis innvilget også før søknadstidspunktet. Uavhengig av 
hvilken modell som foreslås, er det ønskelig at det blir tatt stilling til hvorvidt og i tilfelle når 
omsorgsstønad kan/skal innvilges tilbake i tid. 

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør Bente Rygg

underdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.


