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Høringsuttalelse - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven - Styrket 

pårørendestøtte - omsorgsstønad 
 
 
Generelle merknader til forslaget.  

KS mener det er viktig at staten og kommunesektoren utvikler god støtte for foreldre og nære pårørende 
med omfattende omsorgsoppgaver for barn og nærstående familie. KS mener det nasjonalt og på 
kommunalt nivå bør utformes en god pårørendepolitikk som ivaretar arbeidslinjen i velferdspolitikken og 
kan gjøre det lettere å møte de økende fremtidige behov for offentlige omsorgstjenester.  
KS mener det er viktig å styrke bærekraften i velferdssamfunnet og velferdssystemet gjennom å utløse 
ressurser fra familieomsorgen. KS vil imidlertid peke på at dette vil kunne øke likestillings-utfordringene i 
samfunnet, i det all erfaring viser at økte omsorgsbelastninger i familien i størst grad påvirker kvinnenes 
hverdag. Kvinnenes muligheter til yrkesdeltakelse og annen aktivitet utenfor hjemmet må ha fokus i det 
videre arbeidet på dette saksfeltet.  
 
Konsekvenser av forslaget om styrket pårørendestøtte 
Departementet mener at forslaget i det vesentlige medfører en videreføring og tydeliggjøring av 
eksisterende rett. KS mener at lovforslaget også innebærer økte plikter for kommunene, jfr. lovforslagets 
forslag til ny § 3-6 første ledd, pkt. 1. Det vil imidlertid være krevende å anslå de økonomiske og 
administrative konsekvensene av dette før iverksettelse av loven.  KS ber derfor om at lovforslaget, 
dersom det blir vedtatt, evalueres etter 2 år, inklusive konsekvensene for kommunene. 
KS støtter navneskiftet fra omsorgslønn til omsorgsstønad. Det gir muligheter for kommunal vurdering 
basert på den enkeltes behov, og muligheter for at det er kommunen som, ut fra en samlet 
helhetsvurdering avgjør hvilket nivå stønaden skal ligge på og varigheten av vedtaket. Det bør klargjøres 
at den nye omsorgsstønaden ikke bør regnes som lønn som gir feriepenger og pensjon. Det bør også 
klargjøres hvordan den nye bestemmelsen gir grunnlag for klagerett. 
 
Høringsnotatet berører ikke eksisterende regulering i forskrift om egenandeler i kommunale helse- og 
omsorgstjenester (vederlagsforskriften) av betaling for korttidsopphold som primært er begrunnet med 
avlastningsbehov. KS ber om at departementet foretar en ny vurdering av om det er hensiktsmessig å 
åpne for at kommunene kan kreve en dagsats for alle korttidsopphold i institusjon, uavhengig av om 
oppholdet primært er begrunnet i avlastningsbehov eller i pleiemottakers eget behov. Grenseoppgangen 
mellom disse to begrunnelsene er ikke alltid enkel å trekke. Å fjerne dette skillet hadde forenklet 
saksbehandlingen. 
Oppholdet gir uansett full forpleining og det er i det perspektivet ikke urimelig at det også betales 
korttidsoppholdssats for avlastningspasienter.  
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Med hilsen 
 
Helge Eide      Inger Østensjø 
Områdedirektør  interessepolitikk   avdelingsdirektør  helse og velferd 
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