
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Omsorgsstønad 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 

Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse til den som over tid yter særlig tyngende omsorgsarbeid som 
ellers måtte vært utført av kommunen.  

Hvem kan få tjenesten? 
 
Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for 
mindreårige barn. 
 
 Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.   
 
For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten 
å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen skal skje i samarbeid med omsorgsyter og 
eventuelt omsorgsmottaker.  Momenter som tas i betraktning er om omsorgsarbeidet foregår over 
mange timer per måned, er fysisk eller psykisk belastende, innebærer avbrudd i nattesøvn eller fører 
til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.  
 
Den omsorgstrengende må søke NAV om hjelpestønad før søknad om omsorgsstønad blir behandlet. 
Innvilget hjelpestønad tas med i beregningen og kommer til fradrag ved beregning av 
omsorgsstønad. Det gis ikke full lønn for hver time som utføres.  Omsorgsstønad er ikke en erstatning 
for tapt arbeidsinntekt. 
 
Utbetaling av stønad 
Omsorgsstønad utbetales etterskuddsvis hver måned. Det gis ikke omsorgslønn ved innleggelse i 
sykehus, korttidsopphold i sykehjem eller avlastningsopphold over 3 uker årlig. Omsorgsyter plikter å 
gi kommunen beskjed ved periodevis opphør av omsorgsarbeid. 
 
Søknad, behandling og behandlingstid 
Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad med nødvendige helseopplysninger. Fullmakt 
må vedlegges dersom det er en annen som søker for deg. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp 
til å søke om omsorgsstønad. 
 
Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og vurderer behovet for bistand. I samarbeid med 
søker avgjør kommunen innhold og omfang av tjenestetilbudet som skal gis. Avgjørelsen sendes ut 
som et enkeltvedtak. 
 
Kommunen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal 
kommunen skriftlig gi beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig opplyses om når det antas at 
vedtaket blir fattet. 
 
Klage 
Dersom søker mener at vedtaket ikke dekker behovet for nødvendig hjelp, kan det klages til 
kommunen innen 4 uker fra vedtaket ble mottatt. Ved behov for veiledning kan du henvende deg til 
kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen i 
Nordland, som avgjør om klagen skal tas til følge. 
 
Søknadskjema 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Søknadsskjema finnes på www.hemnes.kommune.no, eller kan fås på Tildelingskontoret for helse- og 
omsorgstjenester, tlf. 75 19 70 46. 


