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Beskrivelse
Omsorgsstønad er en ordning som skal bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet
og gjøre det mulig for
private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Ordningen omfatter både gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har
omsorgsplikt for mindreårige
barn.
Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad.
Det er omsorgsyter som blir gitt omsorgsstønaden, ikke den som trenger omsorg.
Ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering er det kommunen som avgjør om det skal gis omsorgsstønad,
og på hvilket nivå
stønaden skal ligge. Det er ikke rettskrav på omsorgsstønad.
Størrelsen på omsorgsstønaden sees i forhold til ytelser fra folketrygden, f.eks. hjelpestønad.

Målgruppe
Personer som yter særlig tyngende omsorg til omsorgstrengende hjemmeboende.

Kriterier/vilkår
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den omsorgstrengende må være hjemmeboende.
Behovet må vurderes i forhold til kommunens øvrige tjenestetilbud som kan iverksettes. Momenter som
tas i betraktning og regnes
som særlig tyngende omsorgsarbeid:
Du arbeider mange timer pr. mnd. med omsorgsarbeid. Omsorgsarbeidet er mer krevende fysisk eller
psykisk enn vanlig.
Omsorgsarbeidet innebærer mye nattearbeid eller avbrutt søvn. Omsorgsarbeidet fører til sosial
isolasjon og mangel på fritid.

Du kan forvente av oss:
Å bli møtt med respekt og verdighet
Omsorgsstønad utbetales en gang pr mnd, etter samme avlønning som hjemmehjelper.Satsene vedtas
av kommunestyret.

Praktiske opplysninger
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis
du har behov for det.
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Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Noen av opplysningene Sande kommune ber deg om i forbindelse med søknadsprosessen vil bli
rapportert til et sentralt register
kalt IPLOS. Registreret er anonymt og opplysningene skal brukes til statistikk og forskning.
Søknadsskjema skrives ut fra lenken. Søknadsskjema, tjenestebeskrivelse, oversikt over egenbetaling
og IPLOS
informasjonsbrosjyre kan fås ved henvendelse til Sande kommunes Servicekontor tlf. 33 78 70 00.
Søknader behandles fortløpende.
Søknaden sendes til
Tjenestekontoret
Postboks 300
3071 Sande
Det gis skriftlig vedtak.
Saksbehandlingstiden er 1 måned. Ved forlenget saksbehandlingstid blir søker varslet om grunnen til at
henvendelsen ikke kan
behandles innenfor fristen.
Informasjon om klagemulighet finnes i vedtaket.

Relaterte dokumenter
Satser kommunale helse- og omsorgstjenester, saksfremlegg (Avhengig)
Søknadskjema kommunale helse-og omsorgstjenester (Avhengig)
Søknadskjema kommunale helse-og omsorgstjenester (Avhengig) (Under utforming)

Vedlegg
 Informasjon til søknad

Følgende andre dokumenter er relatert til dette dokumentet
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)
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