
Serviceerklæring Omsorgsstønad 

Ansvarlig virksomhet: HELSE 
      

Hva er omsorgsstønad? 
Omsorgsstønad er en kommunal økonomisk kompensasjon til personer som utfører særlig 
tyngende omsorgsoppgaver, som ellers ville vært utført av kommunen.  

Formålet 
Hovedformålet med omsorgsstønadsordningen er å bidra til at den enkelte som er avhengig av hjelp 

og bistand skal kunne velge å ta imot hjelp fra en privat omsorgsyter i eget hjem, og for at de som gir 

denne omsorgen kan holde fram med omsorgsarbeidet.  

Stønaden skal kunne bidra til at sykdom og funksjonssvikt forebygges, behandles og mestres, og 

sikre at den enkelte som mottar denne omsorgen får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en 

aktiv og meningsfylt tilværelse. 

Hvem kan søke? 
1. Frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt som har et særlig omsorgstyngende arbeid 

2. Foreldre som har omsorgsplikt overfor mindreårige barn, når omsorgsarbeidet klart 

overstiger omsorg for barn på samme alder. 

Kriterier 
a) Det må sendes inn skriftlig søknad på omsorgsstønad, med relevante legeopplysninger på 

omsorgsmottaker. 

b) Omsorgsmottaker må være folkeregistrert/bosatt i kommunen. 

c) Omsorgsyter har tyngende pleie- og omsorgsoppgaver som kommunen ellers måtte gi et 

tilbud til innenfor helse- og omsorgstjenester – se vilkår. 

d) Det skal være søkt hjelpestønad, eventuelt pleiepenger, fra NAV før søknad om 

omsorgsstønad behandles. 

 

Søknader vil vurderes ut fra tre vilkår; 

• Om omsorgen er særlig tyngende 

• Om behovet for helse- og omsorgstjenester foreligger 

• Om omsorg fra søker anes å være det beste tilbudet for omsorgsmottaker 

Saksbehandling av søknader 
• Søknad mottas og behandles i Koordinerende enhet, virksomhet Helse. 

 



• Det gis et foreløpig svar innen 2 uker fra kommunen mottar søknaden, der det oppgis dato 
for hjemmebesøk og saksutredning. 

• Skriftlig vedtak fattes innen 4 uker. Dersom saksbehandlingstiden blir lengre, skal søker få 
beskjed om dette. 

Ved innvilgelse av søknad 
Ved innvilgelse av søknad, har kommunen vurdert at vilkår er innfridd. 
 

• Omsorgsstønad gis fra søknadsdato. 

• Omsorgsstønad innvilges maksimalt for et år av gangen. Stønaden opphører uten varsel, 
dersom ny søknad ikke foreligger. 

• Kommunen vurderer hvor mange timer som må legges til grunn for betaling for 
omsorgsarbeidet. Det gis ikke betaling for hver time omsorgsyter er opptatt med 
omsorgsarbeid. Godtgjøringen er ikke ment til å erstatte lønnet arbeid. 

• Det tildeles ikke mer enn 37,5 timer per uke til en omsorgsstønadsmottaker. Dersom utmålt 
omsorgsbehov overstiger dette utmålte timeantallet, må kommunen i samarbeid med søker 
vurdere om den private omsorgen skal gis av flere omsorgsytere, eller om det skal søkes og 
tildeles andre offentlige helse- og omsorgstjenester. 

• Omsorgsstønad samordnes med hjelpestønad, evnt. pleiepenger fra Folketrygden, som gis 
til samme formål. Ved samordning tas det hensyn til at hjelpestønad er en skattefri ytelse. 

• Omsorgsstønad er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt, og vil kunne påvirke beregning 
av andre ytelser fra NAV. 

• Omsorgsyter må inngå en oppdragsavtale med kommunen. 

• Godtgjøring fastsettes etter politisk vedtak. 

• Omsorgsyter har rett til opplæring og veiledning fra kommunen. 
 
Nannestad kommune fastsetter omsorgsstønad med bruk av 5 satser, med grunnbeløpet i 
folketrygdens satser som beregningsnøkkel; 
 

         
Grunnlaget i oppsatt modell er i henhold til fastsatt sats per 01.05.22. Satsen reguleres årlig 1. mai. 

Ved avslag på søknad 
Det foreligger ikke rettskrav på omsorgsstønad. Kommunen kan alternativt tilby andre tjenester. 

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker. Klagen rettes til Virksomhet Helse (adresse se under). 

Kommunen vil da vurdere søknad, saksutredning og vedtak på nytt. Dersom kommunen velger å 

opprettholde opprinnelig vedtak, vil klagen din, med kommunens vurdering bli sendt til 

Statsforvalteren for behandling.  



Hva kan du forvente av kommunen 
• Nødvendig informasjon og veiledning 

• Vurderingsbesøk- og samtale 

• At tjenester blir planlagt sammen med deg, og den som skal motta omsorgstjenester 

• At du og den som mottar omsorg skal oppleve trygghet og bli behandlet med respekt 

• Ivaretakelse av taushetsplikt 

• Oppfølging og opplæring etter behov 

Hva forventes av deg 
• At du, og den som skal motta omsorgstjenesten, deltar i utforming av tjenesten som skal 

utføres. 

• At du tar kontakt for nødvendig opplæring, slik at det sikres at omsorg og prosedyrer utføres på 
en riktig måte. 

• At mottaker av omsorgsstønad melder fra til kommunen, dersom behovet for omsorgstjenester 
endres vesentlig. 

• At mottaker av omsorgsstønad melder om endringer som vil medføre ny vurdering, eksempelvis 
endring i hjelpestønad og/eller pleiepenger, flytting og annet. 

• Tilbakemelding dersom omsorgen opphører i 4 uker eller mer (innleggelse, ferie og annet). 
Omsorgsstønad skal da vurderes stoppet, midlertidig eller helt. 

 

Praktiske opplysninger 
 
Søknadskjema kan fås på kommunens servicekontor, ved henvendelse til virksomheten Helse, eller 
lastes ned fra innbyggerportalen. 
Søknad sendes:  
Nannestad kommune, Virksomhet Helse, Teiealleen 31, 2030 Nannestad 
 
 
Adresser og kontaktinformasjon for tjenestene:  
Besøksadresse: Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad 
Telefon: 66 10 52 00. 

 

Dersom du har synspunkter på tjenesten, eller ønsker å klage på 
tjenesten 
 
Ta kontakt på telefon 66 10 52 00. Oppgi hvilken tjeneste det gjelder, slik at du blir satt over til riktig 
leder for mottak av henvendelsen og veiledning videre. 

 

 


