TJENESTEBESKRIVELSE
Omsorgslønn
FORMÅLET MED TJENESTEN
-

-

Omsorgslønn er kommunal betaling til omsorgsytere med omsorg for personer
som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller
sykdom.
En forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget
hjem.
Omsorgslønn kan innvilges der kommunen anser at privat omsorg er best
egnet, men er en skjønnsmessig ytelse man ikke har lovkrav på å få.

HVEM FÅR TJENESTEN?
Pårørende eller andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Det foretas en individuell vurdering hvor det tas utgangspunkt i:
- Omsorgsmottaker sin situasjon og omsorgsbehov. Det vil bli foretatt en kartlegging
av omsorgsmottakers hjelpebehov.
- Om tjenesten skal være et supplement eller en erstatning for ordinære
hjemmetjenester.
- Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver.
- Om omsorg fra søkeren er det beste for den som trenger hjelp.
Det legges vekt på om pårørende har hovedansvaret for omsorgen.
Omsorgslønn fastsettes ut fra hvilken annen hjelp kommunen kan yte, og som kan
supplere eller erstatte omsorgslønn.
Det må være søkt om hjelpestønad hos Trygdeetaten før søknaden blir behandlet.
HVA OMFATTER TJENESTEN?
Omsorgslønn er en godtgjørelse til den som utfører pleie og omsorgsarbeid.
Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi den som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for
hver time de arbeider.
Hjemmetjenesten kan tilby annen hjelp når dette ansees som det beste for den
omsorgstrengende, eller innebærer en bedre utnytelse av kommunens ressurser.
HVORDAN FÅ TJENESTEN?
Søknadskjema fås på Odda kommune sine nettsider, eller ved å henvende seg til
Tjenestetorget
tlf 53 65 40 00
Pleie og omsorg, Røldal
tlf 53 65 48 00
Pleie og omsorg, Odda
tlf 53 65 47 00
Søknaden skal underskrives av den som ønsker tjenesten.
Dersom det er andre som søker for brukeren (lege, sykehus, familie, institusjoner,
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osv.) må søker være kjent med søknaden og ha gitt samtykke til den.
Søknaden sendes til tjenestestedet.
Innen en uke vil det bekreftes at søknaden er mottatt.
Det vil bli gjort avtale om hjemmebesøk og vurdering av behov senest 3 uker etter at
søknaden er mottatt.
Svar på søknaden skal foreligge senest 4 uker etter søknad er mottatt.
Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt.
Den som mottar omsorgslønn skal gi beskjed dersom tilstanden til den
hjelpetrengende forandrer seg.
Omsorgslønn opphører omgående og uten forutgående oppsigelse når den
omsorgstrengendes behov bortfaller.
LOVGRUNNLAG
Tjenesten tildeles etter Lov om sosiale tjenester, § 4-2 bokstav e).
LØNN
Avlønning skjer etter gjeldende tariffavtale.
KLAGEADGANG
Dersom du ønsker å klage på vedtaket, er fristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Klagen sendes til tjenestestedet.
Klageinstans er fylkesmannen.
Både den som gir og den som trenger omsorg har rett til å søke om omsorgslønn og
klage på kommunens vedtak.
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