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Høring NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert - 

pårørendeomsorg 

 
Fylkesmannen støtter i det vesentligste utvalgets forslag men har likevel følgende 

kommentarer:    

 

Til punkt 12.1.2 

Generelt fremstår forslaget som en dreining fra å kompensere – eller godtgjøre – tyngende 

omsorg til å sikre inntekt til omsorgsgiver. Det medfører at enkelte vil tape på endringene, 

f.eks kan enkelte i dag ha større samlet omsorgslønn og hjelpestønad enn det de vil få i 

omsorgsstønad. Etter Fylkesmannens syn kan det bli urimelig for enkelte.  

 

Videre vil omsorgsytere med omsorgslønn som har hel eller stor stilling, men som i tillegg 

har store omsorgsoppgaver tape på omleggingen. Utvalgets forslag forutsetter at deres 

omsorg skal kompenseres med kommunale tjenester. Det kan drøftes hvorvidt det også vil 

være urimelig for denne gruppen at de taper økonomisk på foreslått endring, men det kan 

uansett føre til et utilsiktet økt press på kommunale tjenester. For en del syke og 

funksjonshemmede barn kan det også medføre at kommunale tjenester er en dårligere 

løsning for dem enn at foreldrene står for omsorgen. Som utvalget selv påpeker vil 

kommunale tjenester gi bedre kvalitetssikring, men etter vår mening må hensynet til den 

omsorgstrengendes totale livssituasjon vektlegges høyt.   

 

Det kan være positivt å inndele omsorgstønad i faste satser. En av de store vanskeligheter 

med dagens omsorgslønn er beregning av antall timer. Det gjelder både hvordan timene 

med tyngende omsorg skal telles, og hvordan de skal vurderes i forhold til antall timer med 

omsorgslønn. Det må avklares hvorvidt omsorgsstønad skal gis time for time som 

erstatning for kommunale tjenester, eller om det fortsatt skal foretas en skjønnsmessig 

vurdering av omfanget. En ny ordning bør derfor innholde mer klare kriterier for de ulike 

satsene.  

 

Retten til omsorgslønn står svakere enn retten til andre kommunale tjenester. Relativt høyt 

antall klagesaker tyder på at dette er en vanskelig ordning å forvalte. Tydeligere 

rettighetsfesting og vilkår for tjenesten vil sikre økt likebehandling, mer forutsigbare 

tjenester og enklere behandling av sakene. Dette bør derfor vurderes ved eventuell 

lovendring.     
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Til punkt 12.2.  

Departementet ber også om vurdering av modellene innenfor dagens økonomiske ramme. 

Uavhengig av modell, vil vi understreke to viktige hensyn: 

 

1. Det ene er sammenslåing av omsorgslønn og hjelpestønad, noe vi mener er nødvendig. 

Grunnlaget for dette har utvalget selv gjort grundig rede for.  

2. Det andre er tiltak som letter pårørendes kontakt med hjelpeinstansene. Utvalget har 

selv referert til hvor slitsomt det er for pårørende å forholde seg til hjelpeapparatet. 

Dette er etter det vi kan se langt på vei ivaretatt gjennom foreslått pårørendestøtte.    

 

 

Med hilsen 

 

 
 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

  

 

 
  

Trond Lutnæs e.f Nils Christian Faaberg 
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