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Helse og Omsorgsdepartement 

 

Høringssvar til endringer Helse og omsorgstjenesteloven. 

 

Referanse 15/211 

 

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende -LUPE har studert høringsbrevet og har 

følgende kommentarer. 

2.1 Omsorgsstønad må være rettighetsfestet. Er det ikke rettighetsfestet så blir dette en 

salderingspost. 

2.1.1 Det er viktig å bemerke at de fleste utviklingshemmede ikke blir «voksne» selv om de 

fyller 18. De kan godt være 35 og fortsatt stå på 6 års stadiet. 

4.1.2 Kommunen må i samarbeid med pårørende avgjøre hvordan hjelpebehov skal dekkes. 

5.1.2 Kommunene må pålegges å kartlegge og registrere og vurdere behov for avlasting. 

5.1.4 Omsorgslønn må følge nasjonale retningslinjer som fastsetter minste sats og må følge 

lønnsutviklingen. 

5.2.2 Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad må også kunne gis til pårørende med 

utviklingshemmede over 18 år, da mange av disse er «barn». 

5.3.1 Permisjoner må gjelde også etter 18 år dersom pårørende har den daglige omsorgen for 

utviklingshemmede. Denne permisjonen må være med lønn. 

7.1.1 Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nummer 6 bokstav b. …å kunne tilby 

endres til …skal tilby. 

Kunne tilby, da ser kommunene i mange tilfeller bort fra muligheten. 

Kommunene oppfordres til samarbeide endres til har plikt til å samarbeide med paraply 

organisasjoner som FFO og lignende 

    -------------------------- 

Lupe er opptatt av at pårørende kommer mer på banen og at tilbudet skal være i henhold til 

IP. De pårørende og bruker skal være med å utforme IP og tjeneste tilbud. Dette skal følges 

opp i ansvarsgrupper. 
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 Det bør opprettes et tilsyn som kan føre uanmeldte tilsyn med foreldre som mottar 

pleiepenger. 

 

Når utviklingshemmede havner på sykehus og ikke tjenesteyter har mulighet til å følge, må 

foreldre / pårørende få mulighet til å være med, med lønn. Det er pårørende som kjenner 

utviklingshemmede best. 

Det må være like nasjonale retningslinjer for omsorgstjenester slik at det ikke er avhengig av 

hvilken kommune bruker er bosatt i. 

§3-6 skal lyde: 

§3-6 Kommunens ansvar for pårørende 

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte i 

form av: 

1. Informasjon, opplæring og veiledning 

2. Avlastning 

3. Omsorgsstønad 

 

 

Harald Hansen 

Forbundsleder       Geir Hanssen 

        Valgt sekretær. 


