
Interpellasjon vedrørende Moss Kommune ved Tjenestekontorets oppfyllelse av “Helse- 
og omsorgstjenesteloven” kapitell 3.  “Kommunens ansvar for helse-og omsorgstjenester”, 
og kapitell 4. “Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet”, samt 
Sosialtjenesteloven § 7. “Kommunens økonomiske ansvar”. 
 
I fjor fattet Tjenestekontoret 96 avslag på søknader om helse- og omsorgshjelp. Kun 13 av 
disse ble påklaget til Fylkesmannen. Det kan jo synes som en god nyhet. 
Da jeg selv gjennom en av mine deltidsjobber, fikk erfare at en ung psykisk syk person fikk 
avslag på søknad om praktisk bistand, endret bildet seg noe. Med søknaden lå det en 
nevrologisk rapport fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, som bekreftet behovet 
og angsten. Rapporten ble oppgitt å være “for tynn”. Kan hende var den det, kan hende hadde 
saksbehandler doktorgrad i nevrologi. 
Begrunnelsen for avslaget, var uansett at de ikke fikk tak i vedkommende. Det gjorde de ikke 
fordi vedkommende blant annet har en utpreget sosial angst, og bor i en bolig hvor alle 
postkassene blir raidet av rusmisbrukende naboer. Det med angsten sto i søknaden. Også at de 
kunne ta kontakt med meg, miljøarbeideren hennes. De tok aldri kontakt med meg. Jeg 
opplyste da på telefon at jeg var uforstående til at de ikke hadde gjort det, eller sendt kopi av 
avslaget til meg. Svaret var at “der er vi faglig uenige”. Saksbehandler forklarte at de måtte 
sile ut tilfellene med søkere som ikke syntes at de trengte hjelp selv, og som hadde omgivelser 
som syntes at de trengte det. Jeg fikk beskjed om at vedkommende kunne anke avslaget. 
Vedkommende er ikke i stand til å anke noe som helst uten bistand. 
Dette får meg naturligvis til å undres på om saksbehandlingen er forsvarlig nok? Og om 
klagemuligheten, som dermed blir desto viktigere er reell? Det handler til syvende og sist om 
rettsikkerheten til de aller svakeste.
Så kommer det meg for øret flere andre tilsynelatende snodige søknadsprosesser, ved samme 
kontor. Den mest rystende gjelder en multihandikappet liten gutt med en livstruende tilstand 
ved en evt. infeksjon. Der fikk vi mesteparten av dokumentene i saken, og kan således bevitne 
følgende: Moren søker om omsorgslønn i 2012 og får først helt avslag. Klager og får så 20%. 
Prosenten dekker ikke behovet og satsen oppfyller ikke statens anbefalinger for omsorgslønn. 
Mor klager til Fylkesmannen på satsen. Fylkesmannen gir medhold i desember 2013. 
Ingenting skjer. Alt forblir det samme. Fylkesmannen purrer på Tjenestekontoret og gjør dem 
igjen oppmerksomme på resultatet av sin klagebehandling. Tjenestekontoret svarer deretter 
Fylkesmannen noe sånt som at politikerne har bestemt satsen og gradert økning fram til det 
Fylkesmannens vedtak lyder, i 2016(?). 
Justeringen av satsen kom nesten tre år etter Fylkesmannens vedtak. Helt upåvirket av 
klagebehandlingen og vedtaket. Forvaltningslovens Kapittel VI. “Om klage og omgjøring”, 
sier: “Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke 
påklages”. I dette tilfellet er Fylkesmannen klageinstansen, og kongen har så vidt meg 
bekjent ikke bestemt det annerledes. Satsen skulle med andre ord vært forhøyet fra og med 
desember 2013. 
Men historien om den lille gutten stoppet ikke der. Hans helsetilstand forverret seg. En krise 
for familien. De måtte atter bruke ressurser på nye søknader og nye avslag. Samtidig som at 
mor blir dreven på en spesialsykepleiers oppgaver, og barnerommet til forveksling ligner på et 
sykehuslager med maskiner og sterilt utstyr som koples til mage og vene inn i hjertet.  Fyren 
er en livsglad fyr med Downs Syndrom i tillegg til alt det andre. Hans lyse sinn letter, OG 
kompliserer situasjonen. Han forstår ikke alvoret, og han forstår ikke hvorfor. De må være 
flere voksne for å holde han når sterile slanger og nåler skal byttes. Det er best om mamma 
gjør det, for han blir redd. 
I denne saken, påklages ikke Fylkesmannens vedtak fra Tjenestekontorets side. Det bare 
overses, og avvises. Igjen er rettsikkerheten og saksbehandlingen langt fra tilfredsstillende. 
Tvert imot framstår det som at Tjenestekontoret har særdeles stort behov for forbedringer og 



profesjonalisering. Kan hende også ressurser? 
Igjen blir spørsmålet om rettsikkerheten til de aller svakeste blir ivaretatt. En kikk på 
brevvekslingen i saken viser en mor som har døgnkontinuerlig omsorg med spesialsykepleier-
oppgaver, og overleger som må bruke uforholdsmessig mye tid på tid på å gjenta seg selv for 
å overbevise Tjenestekontoret om det reelle behovet. Samt et Fylkesmannsembete som 
overhodet ikke blir tatt til etterretning. Så vidt jeg kan skjønne er denne praksisen intet mindre 
enn lovstridig.

Dokumenter i saken fra guttens mor: 
Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.
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vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune
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Østfold
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“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:
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vedtak om 
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datert 
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klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.



Dato: Fra: Til: Tittel - innhold: Dok. nr:

20.08.2013 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
06.08.2013, og 
klage på Moss 
kommunes 
satser for 
omsorgslønn”.

Mor takker for 
økningen fra 0 
til 20% 
omsorgslønn. 
Men klager på 
omfang og sats. 
Den er da 97 
kroner timen. 

1.

18.12.2013 Fylkesmannen i 
Østfold

Mor 

kopi til Moss 
Kommune

“Rettighetsklag
e – 
Fylkesmannen 
endrer Moss 
Kommunes 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. gir mor 
medhold i klage 
og 

1
2.

07.05.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket.

3.

18.06.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Gjennomførin
g av 
Fylkesmannens 
vedtak om 
omsorgslønn”.
F.M. purrer på 
M.K. for at de 
skal etterfølge 
vedtaket. 

4.

29.04.2014 Moss 
Kommune Mor

“Endring av 
vedtak om 
omsorgslønn – 
Fylkesmannen i 
Østfold”. 

Lønnen økte 
noe, men ikke 
nok. 
Tilbakebetales 
fra 24.01.13.

5.

09.05.2014 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Vedr. 
manglende 
iverksettelse av 
Fylkesmannens 
vedtak”.

Et tilsvar på 
f.m. sitt ønske 
om 
dokumentasjon

Moss K. 
vedlegger her 
dok. 5.

6.

07.08.2014 Fylkesmannen i 
Østfold

Moss 
Kommune

Kopi til mor

“Purring på 
tilbakemelding”

F.M. påpeker at 
vedtaket ikke er 
oppfylt fullt ut.

7.

04.11.2014 Mor Fylkesmannen

“Etterlyser 
oppfølging av 
endringsvedtak 
fra 
Fylkesmannen”

Mor påpeker at 
det snart har 
gått ett år og at 
ingenting har 
skjedd og ingen 
svar har 
kommet fra 
Tjenestekontore
t. 

8.

27.12.2014 Mor Sivil-
ombudsmannen

“klage til 
Sivilombudsma
nnen – gjelder 
omsorgslønn 
sak som er 
påklaget 
fylkesmannen 
og gitt medhold, 
men at 
kommunen 
nekter å 
forholde seg til 
Fylkesmannens 
vedtak”

9.

15.01.2014 Sivil-
ombudsmannen

Mor 

Kopi til 
Fylkesmannen

“Orientering – 
Moss 
Kommunes 
oppfølging av 
Fylkesmannen i 
Østfolds vedtak 
om 
omsorgslønn”. 

Siv.omb. skriver 
at de har 
snakket med 
F.M som skal 
sende enda en 
purrebrev til 
M.K. 
Oppfordrer till 
å sende en ny 
henvendelse 
sitat: “dersom 
den videre 
behandling av 
saken skulle 
trekke 
uforholdsmessig 
ut i tid”.

10.

20.01.2015 Moss 
Kommune

Fylkesmannen i 
Østfold

Kopi til mor

“Tilbakemeldin
g til 
Fylkesmannens 
vedr vedtak om 
omsorgslønn”.

M.K. beklager 
de to 
manglende svar 
til F.M, og sier 
videre at de 
forholder seg til 
vedtaket i Sosial 
og Helse 
utvalget mai 
2014. Nivået 
skal gradvis, til 
og med 2017, 
økes til nivå 
som minstelønn 
for 
hjemmehjelpere
. M.K endrer 
derfor ikke sitt 
vedtak i tråd 
med vedtaket 
fra F.M.

11.

06.12.2015 Mor Moss 
Kommune

“Vedlegg 
søknad om 
høyere 
omsorgslønn” 

Mor har nå 
40% 
omsorgslønn. 
Barnets 
forverrede 
helsetilstand 
utdypes. Mor 
har fått disp. til 
å få opplæring 
i, og utfører 
sykepleieroppga
ver. Mor 
beskriver 
diagnoser og 
rutiner samt 
tiden det tar. I 
tillegg beskrives 
livstruende 
infeksjonsfare, 
døgnovervåknin
g, og hyppige 
sykehusbesøk. 
Mor ber om 
hjelpepleier 
lønn, da hun 
også er 
hjelpepleier, 
som utfører 
sykepleieroppga
ver. I tillegg til 
at det ikke 
nytter å jobbe i 
en halv stilling 
ved siden av 
omsorgsoppgav
ene.

12.

13.04.2016 Moss 
Kommune Mor

“Underretting 
om vedtak – 
Vedtak om 
tildeling av 
omsorgslønn for 
gutt X” (min 
anonymisering. 
G.R) 

Mor tilkjennes 
omsorgslønn 
80% omfang i 
ett år. Fra den 
06.12.15 til den 
06.12.16, den 
utgår altså om 
8 måneder på 
innvilgningstids
punktet. 
Tjenestekontore
t opplyser også 
om at de vil 
trekke penger 
fra 
omsorgslønnen 
hvis barnet 
mottar 
hjelpestønad.

13.

10.05.2016 Mor Moss 
Kommune

“Klage på 
vedtak om 
omsorgslønn 
datert 
13.04.2016”

Mor informerer 
om at barnet 
mottar 
hjelpestønad og 
ber om at den 
ikke trekkes fra 
omsorgslønnen. 
Hun påpeker at 
kommunen har 
mulighet til å la 
familien 
beholde begge 
deler. Hun 
påpeker at 
kommunens 
utgifter ved å 
bruke to 
sykepleiere til å 
gjøre 
oppgavene hun 
utfører ville ha 
kostet 
kommunen 
betraktelig mer 
enn de mottar i 
støtte. 
Det er åtte 
klagepunkter. 

14.

10.05.16 Mor Tjenestekontore
t 

Vedlegg til 
klagen: 

• Referat 
fra 
tverrfagl
ig møte 
på Barne 
og 
ungdom
ssenteret 
Sykehus
et i 
Østfold

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Ketil 
Størdal 
Sykehus
et i 
Østfold.

• Brev til 
Tjeneste
kontoret 
fra 
Overleg
e Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam, 
Ullevål. 

• Kopi av 
legeerkl
æring til 
Nav fra 
Overleg
e Dr. 
Vøllo i 
forbinde
lse med 
hjelpest
ønad 
søknad. 

• Brev til 
Nav 
Moss fra 
Dr. 
Rugtveit 
og 
sosiono
m Dag 
Amdam. 

• Kopi av 
klage 
vedr. 
hjelpest
ønad 
12.02.20
16.

Brevene 
beskriver: 
Viktigheten av 
få involverte 
for å senke 
risiko for 
infeksjon. 
At de som 
utfører må 
praktisere ofte 
for ikke å 
glemme da det 
er svært 
kompliserte 
oppgaver. 
At det er 
nødvendig med 
to sykepleiere 
grunnet hans 
Downs 
Syndrom 
diagnose. 
Ber om at 
Tjenestekontore
t tilrettelegger 
for den 
nødvendige 
praktiske 
bistand for 
familien.En ny 
operasjon er på 
trappene og 
hjelpeapparatet 
må være 
forberedt.Om at 
hvis det gjøres 
feil er det fatalt 
for barnet. 
Dr. Vøllo 
bekrefter mors 
framstilling av 
diagnoser og 
behov som 
“korrekte og 
dekkende” og 
støtter at 
barnet trenger 
en høyere 
hjelpesats enn 
han har. 
(Sistnevnte er 
Nav sitt 
anliggende). 

15.

Kommunikasjon mellom fylkesmannsembete og Det Kongelige Sosial- og 
Helsedepartement vedr. omsorgslønn, som Fylkesmannen bl.a. støtter sin 
avgjørelse på: 

Dato: Fra: Til: Tittel – 
innhold Dok. nr.

14.03.2001 Fylkesmannen i 
Østfold

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

“Spørsmål om 
fylkesmannens 
adgang til å 
fastsette 
lønnstrinn ved 
behandling av 
klager på 
omsorgslønn”.

Fylkesmannen 
har fått en 
hendvendelse 
fra en kommune 
som mener at 
dette er en sak 
mellom 
kommunen og 
lønnsmottagere
n. Som også er 
det samme som  
Tjenestekontore
ts svar til 
Fylkemannen 
dok nr. 11.

05.03.2001

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

Fylkesmannen i 
Vestfold

“Timelønn for 
omsorgsmottag
ere”

Her bekreftes 
det at 
enkeltvedtak 
kan påklages til 
Fylkesmannen 
og at 
fastsettelse av 
timelønn må 
anses som en 
del av 
enkeltvedtaket. 

Og videre at 
“timelønnens 
størrelse (…) 
kan være 
avgjørende for 
om det private 
omsorgsarbeide
t kan fortsette jf. 
Formålet med 
omsorgslønn.” 
Dessuten at 
“(…) 
omsorgsyterens 
kompetanse, 
hvor tyngende 
omsorgsarbeide
t er (…) må 
også tas med i 
den konkrete 
vurderingen”.

16.

30.05.2001

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

Fylkesmannen i 
Østfold

“Vedr. 
Fylkesmannen 
adgang til å 
fastsette 
lønnstrinn ved 
behandling av 
klager på 
omsorgslønn”. 
Viser til brev av 
14.03.2001

Bekrefter 
Fylkesmannens 
forståelse av 
rundskriv som 
gir 
Fylkesmannen 
adgang til å 
omgjøre eller 
oppheve vedtak 
“dersom 
timetallet eller 
timelønnen er 
åpenbart 
urimelig. Jf 
Sosialtjenestelo
ven § 7-8 om 
kommunens 
økonomiske 
ansvar. 

Samt: “(…) 
hensynet til 
brukeren tilsi at 
omfanget eller 
timelønnens 
størrelse bør 
fastsettes så 
raskt som mulig 
og at ytelsen 
blir hurtig 
iverksatt.”
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Sosial- og 
Helsedeparteme
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behandling av 
klager på 
omsorgslønn”.

Fylkesmannen 
har fått en 
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som mener at 
dette er en sak 
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lønnsmottagere
n. Som også er 
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Tjenestekontore
ts svar til 
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dok nr. 11.

05.03.2001
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Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

Fylkesmannen i 
Vestfold

“Timelønn for 
omsorgsmottag
ere”

Her bekreftes 
det at 
enkeltvedtak 
kan påklages til 
Fylkesmannen 
og at 
fastsettelse av 
timelønn må 
anses som en 
del av 
enkeltvedtaket. 

Og videre at 
“timelønnens 
størrelse (…) 
kan være 
avgjørende for 
om det private 
omsorgsarbeide
t kan fortsette jf. 
Formålet med 
omsorgslønn.” 
Dessuten at 
“(…) 
omsorgsyterens 
kompetanse, 
hvor tyngende 
omsorgsarbeide
t er (…) må 
også tas med i 
den konkrete 
vurderingen”.

16.

30.05.2001

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

Fylkesmannen i 
Østfold

“Vedr. 
Fylkesmannen 
adgang til å 
fastsette 
lønnstrinn ved 
behandling av 
klager på 
omsorgslønn”. 
Viser til brev av 
14.03.2001

Bekrefter 
Fylkesmannens 
forståelse av 
rundskriv som 
gir 
Fylkesmannen 
adgang til å 
omgjøre eller 
oppheve vedtak 
“dersom 
timetallet eller 
timelønnen er 
åpenbart 
urimelig. Jf 
Sosialtjenestelo
ven § 7-8 om 
kommunens 
økonomiske 
ansvar. 

Samt: “(…) 
hensynet til 
brukeren tilsi at 
omfanget eller 
timelønnens 
størrelse bør 
fastsettes så 
raskt som mulig 
og at ytelsen 
blir hurtig 
iverksatt.”
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innhold Dok. nr.

14.03.2001 Fylkesmannen i 
Østfold

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

“Spørsmål om 
fylkesmannens 
adgang til å 
fastsette 
lønnstrinn ved 
behandling av 
klager på 
omsorgslønn”.

Fylkesmannen 
har fått en 
hendvendelse 
fra en kommune 
som mener at 
dette er en sak 
mellom 
kommunen og 
lønnsmottagere
n. Som også er 
det samme som  
Tjenestekontore
ts svar til 
Fylkemannen 
dok nr. 11.

05.03.2001

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

Fylkesmannen i 
Vestfold

“Timelønn for 
omsorgsmottag
ere”

Her bekreftes 
det at 
enkeltvedtak 
kan påklages til 
Fylkesmannen 
og at 
fastsettelse av 
timelønn må 
anses som en 
del av 
enkeltvedtaket. 

Og videre at 
“timelønnens 
størrelse (…) 
kan være 
avgjørende for 
om det private 
omsorgsarbeide
t kan fortsette jf. 
Formålet med 
omsorgslønn.” 
Dessuten at 
“(…) 
omsorgsyterens 
kompetanse, 
hvor tyngende 
omsorgsarbeide
t er (…) må 
også tas med i 
den konkrete 
vurderingen”.

16.

30.05.2001

Det Kongelige 
Sosial- og 
Helsedeparteme
nt

Fylkesmannen i 
Østfold

“Vedr. 
Fylkesmannen 
adgang til å 
fastsette 
lønnstrinn ved 
behandling av 
klager på 
omsorgslønn”. 
Viser til brev av 
14.03.2001

Bekrefter 
Fylkesmannens 
forståelse av 
rundskriv som 
gir 
Fylkesmannen 
adgang til å 
omgjøre eller 
oppheve vedtak 
“dersom 
timetallet eller 
timelønnen er 
åpenbart 
urimelig. Jf 
Sosialtjenestelo
ven § 7-8 om 
kommunens 
økonomiske 
ansvar. 

Samt: “(…) 
hensynet til 
brukeren tilsi at 
omfanget eller 
timelønnens 
størrelse bør 
fastsettes så 
raskt som mulig 
og at ytelsen 
blir hurtig 
iverksatt.”

Undertegnede ber derfor Bystyret om følgende:
• 1. Vil bystyret be administrasjonen om se på Tjenestekontorets praksis og rutiner rundt 

tildeling av helse- og omsorgshjelp? Inkludert hvordan man sikrer klagemulighetene 
for de som får avslag? Jmf. “Helse- og omsorgstjenesteloven” kapitell 3.: 
“Kommunens ansvar for helse-og omsorgstjenester”, og kapitell 4.: “Krav til 
forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet”. 



• 2. Vil Bystyret vedta Fylkesmannens vedtak fra 2013, som det juridiske bærende 
dokument som Tjenestekontoret skal følge vedr. omsorgslønn? 

• 3. Vil Bystyret som en konsekvens av dette, be om at Moss Kommune etterbetaler 
differansen mellom, det alle mottagerne av omsorgslønn har fått utbetalt fram til 2016, 
og det de ifølge fylkesmannens vedtak i desember 2013 skulle ha fått? 

• 4. Har Moss Kommune ved bystyrets borgelige flertall, til hensikt å fortsette å utfordre 
fylkesmannens vedtak? Eller ser man faren ved å undergrave Fylkesmannens embete 
ved å gjøre nettopp det?  (Eks. Kommuneplanbestemmelsen, omsorgslønn, midlertidig 
skole-lokalisering. )

Med vennlig hilsen
Grete Rosengren


