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Kommunedirektøren
Klageutvalget
Svar på spørsmål vedr. Klageutvalgets sak 24/01

Representanten Halvdan Skard (A) har i epost 26.01.2021 en del kommentarer og noen spørsmål
til Klageutvalgets sak 24/01 Klage over vedtak om avslag på søknad om omsorgsstønad.
Kommunedirektøren vil i dette notatet svare på spørsmålene. Spørsmålene under er ikke direkte
sitat fra Skards notat, men Kommunedirektørens forsøk på oppsummering av de momenter Skard
tar opp for avklaring.
Spørsmål 1. Er det kurant at det er en annen enn stønadsmottaker som søker om
omsorgsstønad og som klager over vedtak om avslag?
Kommunedirektørens svar: Når det gjelder søknad om omsorgsstønad, kan både omsorgsgiver og
omsorgsmottaker søke og klage om dette.
Spørsmål 2. Burde søknaden vært avvist som mangelfull, i stedet for at det ble fattet vedtak om
avslag på omsorgsstønad.
Kommunedirektørens svar: Avvisning er særlig aktuelt for de situasjoner hvor en avviser å
behandle realiteten i saken, og bør forbeholdes de helt klare tilfeller. Dette kan omfatte
situasjoner hvor søker ikke er part eller ikke omfattes av lovens virkeområde. I et tilfelle som det
omhandlede hvor det er gitt opplysninger, men hvor disse er motstridende, og eller
utilstrekkelige, vil best praksis i samsvar med forvaltningslovens system tilsi at det benyttes
avslag. I saker hvor avslag gis på grunn av manglende opplysninger vil søker kunne mene at det er
gitt tilstrekkelige opplysninger for en realitetsbehandling av søknaden.

Spørsmål 3. Videre spør Skard om Klageutvalget nå kan avvise søknaden, i stedet for å
opprettholde avslaget, eventuelt med tilføyelsen at en søknad fra stønadsmottaker (moren),
med tilstrekkelig utfyllende opplysninger, kan vurderes.
Kommunedirektørens svar: Med bakgrunn i de forhold nevnt under punkt 2, anbefales ikke
denne løsningen. I denne saken, hvor Statsforvalteren i Oslo og Viken er klageorgan, er
Klageutvalget en del av underinstansen, og en omgjøring av vedtaket ved å avvise søknaden
innebærer i realiteten bare en annen og ny begrunnelse for avslaget.
Søker vil uansett om søknaden avslås eller avvises kunne søke omsorgsstønad på nytt dersom det
gis mer utfyllende opplysninger som grunnlag for søknaden.
Spørsmål 4. Er det vurdert å ha en skriftlig dialog med moren?
Kommunedirektørens svar: Det er nødvending med oversikt over de oppgaver som kan omfattes
av regler om omsorgsstønad for å kunne ta stiling til søknaden. Med bakgrunn manglende
samsvar mellom opplysninger gitt av mor og omsorgsmottaker (søker), vurderte saksbehandleren
det som avgjørende med et felles møte med omsorgsgiver (mor) og omsorgsmottaker (søker) for
å avklare motstridende opplysninger, og at det derfor ikke har vært nødvendig å ha en skriftlig
dialog med moren.

