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SVAR - HØRING NOU 2011:17 NÅR SANT SKAL S1ESOM PÅRØRENDEOMSORG -
FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT

Askim bystyre har hatt ovennevnte høringsforslag oppe til behandling, og har 21.06.12 i sak
62/12 vedtatt følgende høringssvar fra Askim kommune:

Innledningsvis vil vi si at Askim kommune støtter opp om anbefalt modell. Vi har likevel no-
en overordnede kommentarer til de tre foreslåtte grepene i modellen:

Utvidet pleiepengeordning med inntil 20-50 % pleiepenger til foreldre med barn under
18 år som har alvorlige varige lidelser.

Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte end-
ringen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn.

Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de
pårørende og kvalitetssikrer tjenestene.

Ad grep 1:
Det er i dag mange ulike ordninger som støtter opp under pårørendes omsorg og innsats
både når det gjelder økonomiske ordninger og ulike hjelpetjenester. Dette er avgjørende og
viktige supplement som bidrar til at pårørende orker å utføre sine omsorgsoppgaver.

Utvalgets overordnede målsetting om å kombinere støtteordninger for pårørende med fort-
satt tilknytning til arbeidslivet er positiv, og styrker muligheten for å opprettholde en mer ba-
lansert livssituasjon.

Pleiepenger er i dag sannsynligvis en underbrukt ytelse som er ganske lite kjent. Den fore-
slåtte endringen i pleiepenger som en varig løsning for foreldre inntil barnet er 18 år, virker
som en god løsning. Utgiftene må antas å øke betydelig.

Ad grep 2:

Det er en helhetlig dreining bort fra kontantytelser som brukeren disponerer selv, til et mer
organisert tilbud gjennom kommunen. Brukermedvirkningen kan bli noe redusert med ut-
valgets forslag. Vi ønsker å understreke viktigheten av at det ikke blir et enten-eller-valg for
bruker og pårørende. Det må konstrueres et kommunalt system som er godt, men som leg-
ger til rette for valgmuligheter.
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Hjelpestønaden foreslås fjernet i forslaget, men utvalget viser selv til at man ikke har kunn-
skap om konsekvenser av dette. Sannsynligvis vil relativt mange som i dag får et lite kon-
tanttilskudd for å kompensere økte utgifter, eller kjøpe seg noen tjenester, miste dette. I
stedet vil færre brukere og pårørende få økte ytelser. Dette gjelder de som har størst hjel-
pebehov. Også muligheten for den enkelte bruker til å organisere hjelpetiltakene selv vil bli
redusert.

For flere brukere viser erfaring at de vanskelig vil klare å organisere eget hjelpebehov og
styre økonomiske avtaler knyttet til dette. Men det er også en vesentlig gruppe brukere som
er ressurssterke og som nettopp opplever en betydelig kvalitet ved selv å bestemme mest
mulig.

Man opprettholder retten til Brukerstyrt Personlig Assistent, men utvikler ikke videre et hel-
hetlig alternativ med mulighet for den enkelte til å stå fritt til å gjøre avtaler om hjelpetiltak.
Det hadde vært ønskelig at man hadde utredet disse alternativene mer balansert.

Ad grep 3:
Pårørende må betraktes som en samarbeidspartner på lik linje med andre samarbeidende
instanser. Dette må tas på alvor slik at man får til gode løsninger sammen med omsorgsgi-
ver og den som mottar omsorgen når det er mulig. Dette kan være utfordrende for det pro-
fesjonelle apparatet i mange sammenhenger.

Pårørende som har pleieansvar har ofte store belastninger med dette, og noe som kan ha
konsekvenser for deres egen helse. Selv om pårørende ikke kan ansettes i kommunen fordi
det er et midlertidig pleiebehov, bør det vurderes om pårørende er en gruppe som skal ha
rett til bedriftshelsetjeneste gjennom kommunen. Bedriftshelsetjenesten har best forutset-
ninger for å bedømme belastninger knyttet til pleieoppdraget, og samtidig kunne delta i or-
ganisering av grupper for pårørende med informasjon og veiledning. Dette kan være en del
av avtalen som inngås med kommunen om pårørendestøtte.

Det er behov for å ha samlet informasjon og kompetanse om de ulike instansers tilbud (bå-
de økonomiske og praktiske) slik at pårørende kan få god råd og veiledning. Det er mange
ulike økonomiske ordninger som ikke umiddelbart er lettfattelige, og de kan være krevende
å sette seg inn i på egen hånd. Ordningene må gjøres kjent.

Med hils
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Vedlegg: saksprotokoll fra bystyret 21.06.12, sak 62/12
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Vedtak/Innstilling fra BYSTYRET 21.06.2012:

Bystyret vedtar høringssvaret slik det foreligger.

Behandling i BYSTYRET 21.06.2012:

Voterind:


Enstemmig vedtatt.
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