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Omsorgslønn – uverdige forhold – hastetiltak er nødvendig
Norges Kvinne- og familieforbund(K&F) er via media igjen kjent med uverdige forhold i
forbindelse med søknader om omsorgslønn.

Vårt forbund bidro i sin tid til at omsorgslønn ble innført som en ordning og vi har siden den
gang fulgt opp saken ved ulike mellomrom.
Vi har tidligere tatt opp spørsmålet om omsorgslønn og vi har tidligere også bedt om at dette
vurderes i forbindelse med arbeid med de ulike statsbudsjett. Likevel synes det som lite skjer.
Når media igjen bringer opp en historie om hvordan ordningen praktiseres, reagerer vi. For nå
må dette gjøres mer med og etter vårt syn haster det. Vi vedlegger en skannet utgave av
artikkelen som igjen får oss til å reagere. Vi ber ikke om at departementet skal gripe inn og
løse den konkrete saken. Vi ber derimot departementet om at det vedtas noen hastetiltak samt
noen tiltak på lang sikt.
K&F mener at privat hjemmebasert omsorg for institusjonstrengende familiemedlemmer
fortsatt vil være et viktig tillegg til offentlig hjemmebasert omsorg og institusjonsomsorg.
Dette må imidlertid bygge på et frivillig ønske fra familiens side. Pass og stell i eget hjem
anses av mange som den beste løsningen og den innebærer dessuten en innsparing på de
offentlige budsjetter.
En stor del av den tunge pleien i hjemmene er helt avhengig av innsatsen til nære pårørende,
og det er oftest kvinner som trer ut av lønnet arbeid for å ivareta omsorgsarbeidet.
Da omsorgslønnen ble vedtatt av Stortinget, var meningen å kompensere for noe av dette inntektstapet.
Med bakgrunn i utallige historier om manglende kommunal økonomisk mulighet til å bevilge
omsorgslønn og de store forskjeller som er fra kommune til kommune vil K&F nå at
omsorgslønn skal finansieres av statlige midler, legges inn i trygdesystemet og gi rettigheter
som arbeidstaker.
Hastetiltak:
Situasjonen er etter vårt syn såpass uverdig flere steder at vi mener tiden er inne for at vedtatt
lov om omsorgslønn følges opp av kommunene og må øremerkes i de kommunale
budsjettene. Videre at kommunene gis statlige øremerkede tilskudd til dette inntil videre og da
allerede fra 2014.
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Som videre tiltak foreslår vi at:
• Staten overtar ansvaret for omsorgslønnen, og oppgraderer og forbedrer den. Den må legges
inn i trygdesystemet, og det må lages Nasjonale standarder for tildeling av antall timer og
avlønning, etter vanlig regulativ. Omsorgslønn skal gi ordinære pensjons- og
sykelønnsrettigheter, og må gi rett til feriepenger.
• Det gjennomføres en kartlegging av forholdene i kommunene rundt omsorgslønn.
På bakgrunn av funn i denne kartleggingen utarbeides det nye retningslinjer for
omsorgslønnen.

Vi er klar over at regjeringen nettopp har overtatt og dermed ikke har ansvar for dagens
situasjon. Vi bringer likevel saken opp som hastesak i håp om at det raskt kan komme noen
midlertidige tiltak som kan bedre situasjonen noe på kort sikt. I tillegg håper vi at regjeringen
vil sette i gang ett større arbeid som vil føre til like forhold uavhengig av kommune samt
verdige forhold for alle.
Norges Kvinne- og familieforbund bidrar gjerne i arbeidet med bedring av
omsorgslønnsordningen om det er ønskelig og deltar gjerne i møter om situasjonen.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal
Forbundsleder

Vedlegg
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