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Høring - NOU 2011:17 Når sant skal siesom pårørendeomsorg

KS mener at en forventet fremtidig sterk økning i etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester tilsier
at best mulig ressursutnyttelse blir viktig for å opprettholde et langsiktig bærekraftig nasjonalt

velferdssystem. KSmener dette skjer best i en lokalt forankret omsorgstjeneste som bevisst

samhandler med sykehus, frivillige, privat næringsliv, familieomsorg og lokalsamfunn.

KSmener det er viktig å styrke bærekraften i velferdssystemet gjennom å utløse nye, friske ressurser
fra familieomsorgen. KSvil imidlertid peke på at dette vil kunne øke likestillingsutfordringene i

samfunnet, i det all erfaring viser at økte omsorgsbelastninger i familien i størst grad påvirker

kvinnenes hverdag. Kvinnenes muligheter til yrkesdeltakelse og annen aktivitet utenfor hjemmet må
ha fokus i det videre arbeidet på dette saksfeltet. KSmener det er viktig at staten og

kommunesektoren utvikler god pårørendestøtte for foreldre og nære pårørende med omfattende

omsorgsoppgaver for barn og nærstående familie. KSmener det nasjonalt og på kommunalt nivå bør

utformes en god pårørendepolitikk som kan gjøre det lettere å møte fremtidige behov for offentlige
omsorgs-tjenester. KSpeker på at innovasjon og ny teknologi kan bidra med løsninger på velferds-

utfordringene, gi bedre pårørendestøtte og familieomsorg. Det bør aktivt legges til rette for økt

innovasjon.

KSmener en kombinasjon av gode lokale rutiner, god kommunikasjon og økonomiske virkemidler vil
bidra til å legge bedre til rette for pårørendeomsorg. KSer uenige i forslaget om å lovfeste

pårørendestøtte i kommunene. Lovfesting reduserer kommunenes handlingsrom til å utvikle gode

lokale tiltak. Innholdet i forslaget vil dessuten virke unødig byråkratiserende.

KSmener de økonomiske konsekvensene, både for kommunene og staten, er utilstrekkelig utredet

av utvalget. De økonomiske konsekvensene for kommunene vil bli større enn hva som er lagt til

grunn i utvalgets innstilling. Før konkrete forslag fremmes, må det gjennomføres en grundigere

kostnadsberegning, med god involvering av KSog kommunesektoren.

Skal nye ordninger innføres i kommunene må staten forplikte seg til å fullfinansiere dette. KS

vedlegger PricewaterhouseCoopers rapport om kommunenes merkostnader for gjennomføring av

Kaasautva Igets forslag.
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