
 
 
FORMÅL: 
Personer med et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan 
få en viss økonomisk kompensasjon for det 
omsorgsarbeidet som utføres. 
 
 
HVEM KAN FÅ TJENESTEN: 

 Omsorgsytere, som oftest nære pårørende, som 
har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet 
som følge av omfattende hjelpebehov.  

 Søker må ha hovedansvaret for omsorgen 

 Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk 
belastende enn vanlig 

 Søker må utføre omsorgsarbeid til person som 
har langvarig sykdom/funksjonshemming som 
medfører store behov for tjenester 

 Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller 
avbrudd i nattesøvn 

 Arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på 
ferie og fritid 

 For at foresatte skal få innvilget omsorgslønn for 
barn, må omsorgssituasjonen gå utover omsorg 
og foreldreansvar alle foresatte har for sine barn. 

 
 
HVA KAN DU FORVENTE AV OSS: 

 At vi møter deg med respekt, åpenhet og kvalitet 
ifht. kommunens etiske retningslinjer. 

 Tjenesten tildeles etter søknad og tilrettelegges ut 
fra den/de enkeltes behov.  

 At kontakten med bruker og pårørende bærer 
preg av tillit og respekt.  

 Vedtak om omsorgslønn fattes ut fra en faglig 
vurdering og har en varighet på inntil ett år om 
gangen. 

 Det inngås en oppdragsavtale mellom 
omsorgsyter og kommunen. Lønn utbetales den 
12. i hver mnd. Etterskuddsvis. 

 Oppdragsavtalen avsluttes når omsorgsarbeidet 
opphører, samt midlertidig i forbindelse med for 
eksempel institusjonsopphold 

 
Det foretas en helhetsvurdering der omsorgslønn 
sees i sammenheng med kommunens øvrige 
hjelpetilbud. 
Kommunen plikter å ha tilbud om denne tjenesten, 
men ytes ikke i de tilfeller kommunen tilbyr tjenester 
som dekker behovet.  
Kommunen kan avslå søknader med begrunnelse i 
kommunens økonomi. 
 
 
 
 

 
 
HVA FORVENTER VI AV DEG: 

 Gi oss tilbakemelding om du ikke er fornøyd med 
måten våre tjenester utføres på. 

 Du respekterer at vi har taushetsplikt, og av den 
grunn ikke kan diskutere andre brukere og 
ansatte.  

 Du har plikt til å gi beskjed til tjenesten som fattet 
vedtaket hvis forutsetningen for søknaden endres.  

 At du søker om hjelpestønad fra NAV. 
 
 
PRIS FOR TJENESTEN:  
Vederlagsfritt for tjenestemottaker. 
Oppdragsgiver godtgjøres etter satser fastsatt av 
kommunestyret ihht. Rundskriv I-42/98 Omsorgslønn. 
    
    
LOVGRUNNLAG: 
Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. § 3-6, samt retningslinje / 
rundskriv I-42/98 Omsorgslønn. 
        
 
KLAGEMULIGHETER: 
Vedtak etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, kan påklages etter Lov om pasient- 
og brukerrettigheter kap. 7.  
Klagefristen er 4 uker.  
Klageadgang vedrørende saksbehandling etter 
Forvaltningsloven §§ 28,29. 
Dersom vedtaket opprettholdes av kommunen, 
oversendes den til Statsforvalteren.. 
 
Klagen sendes til: 
Sør-Aurdal kommune 
Tildelingskontor 
Tingvollbakkin 15 
2930 BAGN 
 
TAUSHETSPLIKT: 
Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens 
§ 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HVORDAN GÅ FRAM? 

 Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Hjemmetjenesten, resepsjonen i 
kommunehuset (Tingvoll) eller på 
kommunens hjemmeside. 

 Søknadsskjema kan ikke leveres elektronisk 
grunnet personvern. 

 Om en annen søker på vegne av deg, må 
vedkommende ha fullmakt fra deg. Fullmakt 
legges ved søknaden som vedlegg. 

 Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut 
skjema eller har spørsmål, kan du kontakte 
Hjemmetjenesten. 

 Det innhentes nødvendige opplysninger fra 
deg - eventuelt ved et hjemmebesøk og/eller 
annet behandlingspersonell etter samtykke, 
for å kunne gjøre en helhetlig og faglig 
vurdering av søknaden. 

 
ORIENTERING TIL SØKER VEDR. IPLOS 
Noen opplysninger vil bli innhentet etter en standard som er 
utviklet av Helsedirektoratet (IPLOS). En del av de innhentede 
opplysningene vil også bli brukt i statistikk, som danner grunnlag 
for tilskudd og videre planlegging av tjenestene. I alle statistikker 
blir navn og andre opplysninger som kan føre til gjenkjennelse, 
fjernet. 
(Se også brosjyre IS-1441 ”Informasjon om IPLOS-registeret”) 

 
Skriftlig eller muntlig søknad formidles til: 
Sør-Aurdal Kommune 
Tildelingskontor 
Tingvollbakkin 15 
2930 Bagn 

 
 

Har du spørsmål om helse- og omsorgstenestene, kan 
tildelingskontoret gi informasjon om dette knyttet til 
dine behov. 
Tlf. tildelingskontor:  61 34 85 66 
 
Besøksadr:    Tingvollbakkin 15 
    2930 Bagn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon forside: Sissel A. Bakke 
Oppdatert:  

 

 

 
 

 

 

Sør-Aurdal kommune 
- en frisk kommune i Valdres 
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