
Høring- NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg —Fra usynlig til

verdsatt og inkludert.

Sørum kommune vil med dette gi en høringsuttalelse til NOU 2011:17 Når sant skal sies om

pårørendeomsorg —Fra usynlig til verdsatt og inkludert. I NOUen er det blitt utredet i hvilken

grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan kompenseres

økonomisk. Det er tatt hensyn til likestilling, integrering av innvandrere, forsvarligheten i

hjelpen som gis til den hjelpetrengende og i tillegg er det satt særlig søkelys mot hjelp som

ytes til barn under 18 år. I utredningen som er foretatt, er det lagt vekt på løsninger som gir

de pårørende mulighet til å kombinere yrkesaktivitet med kommunale helse- og

omsorgstjenester.

Sørum kommune stiller seg positive til den anbefalte modellen som er skissert. Modellen

består av tre hovedelementer:

Utvidet pleiepengeordning med inntil 20-50 % pleiepenger til foreldre med barn

under 18 år som har alvorlige lidelser.

Sørum kommune ser positivt på utvidet pleiepengeordning til også å gjelde barn med

alvorlig lidelse, ikke bare i tilfeller der barnet er livstruende eller kritisk sykt. Statistikk viser

at det som oftest er mor som mottar økonomiske ytelser knyttet til omsorgsoppgaver. Det

ansees derfor som særlig viktig at ordningen stimulerer til en kombinasjon av omsorg for den

syke og deltagelse i arbeidslivet. I et langsiktig perspektiv vil dette oftest være det beste for

foreldrene, da man ser at lengre fravær fra arbeidslivet ofte får negative konsekvenser.

Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte

ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn.

Sørum kommune ser positivt på en ordning, som erstatter dagens ordning med hjelpestønad

og omsorgslønn, til omsorgsstønad. Dagens ordning fremstår som fragmentert og

byråkratisk, der man må søke NAV om hjelpestønad før man kan søke omsorgslønn. Det vil

være viktig med noen tydelige kriterier i forhold til hva som utløser rett på omsorgsstønad.

Videre vil det gi en mer rettferdig tildeling ved å operere med nasjonale satser som er basert

på G (Grunnbeløpet). Den nye foreslåtte ordningen vil også bidra til å forenkle byråkratiet,

på den måten at det blir en økonomisk ytelse å forholde seg til, i stedet for to ytelser. På den

måten vil mye dobbeltarbeid bli fjernet.

Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som vedsetter og inkluderer de

pårørende og kvalitetssikrer tjenestene.

Sørum kommune er også positive til ulike tiltak som kan støtte pårørende i en krevende og

ofte vanskelig situasjon. Det kan være tiltak i form av pårørendeskole, opplæring/veiledning

av hvordan man kan yte omsorg for den syke, en kontaktperson/koordinator som pårørende

kan henvende seg til, kombinasjon mellom økonomiske ytelser og andre kommunale



tjenester med mer. Sørum kommune legger også merke til at det i NOUen blir satt søkelys på

pårørendes situasjon med tanke på isolasjon, behov for kunnskap, belastning for egen helse

samt møte med byråkratiet. Dette er viktige punkter som man i noe grad kan løse gjennom

ulike tiltak rettet mot pårørende.

Sørum kommune er av den oppfatning at de foreslåtte ordningene og forslagene vil ha

virkning i forhold til den kommunale økonomien. I den sammenheng vurderes det som helt

nødvendig med styrking av kommuneøkonomien for å kunne sette i verk de ulike ordningene

og forslagene. Det sees da hen til at omsorgsstønaden må styrkes tilsvarende dagens

hjelpestønad. I tillegg vil kommunen få økte utgifter knyttet opp til veiledning og opplæring

av pårørende, drift av eventuelle nettverksgrupper, med mer. Videre kommer økt avlastning,

og tilrettelagte tilbud på dagtid til den syke.

På bakgrunn av ovennevnte har Sørum kommune vurdert tiltakene som gode, gitt at de

blir fullfinansiert.

Sørumsand, 18.05.11

Anita Furuknap Holtet

Virksomhetsleder Tildelingsenheten
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Rådmannens innstillin :
Sosial- og omsorgsutvalget slutter seg til administrasjonens forslag til

- høringsuttalelse, og oversender uttalelsen til Helse og omsorgsdepartementet

Vedlegg (IPad-brukere må hente vedlegget fra selve saken):
Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg —Fra
usynlig til verdsatt og inkludert.
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0 summerin :
Sørum kommune er blitt invitert til å avgi høringsuttalelse vedr NOU 2011:17: Når
sant skal sies om pårørendeomsorg —fra usynlig til verdsatt og inkludert. Økonomi-
og administrasjonsutvalget har vedtatt S/OU avgir høringsuttalelse. Vedlagt i saken
følger administrasjonen forslag til høringsuttalelse.

Bak runn for saken:
NOU'en legger vekt på å finne tiltak til pårørende slik at det er mulig å kombinere
yrkesaktivitet med kommunale helse- og omsorgstjenester. Modellen som er
beskrevet består av tre hovedelementer:

Utvidet pleiepengeordning med inntil 20-50 % pleiepenger til foreldre med
barn under 18 år som har alvorlige lidelser.
Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den
foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn
Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som vedsetter og
inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene.

Konsekvenser:
Eksisterende planer:
Hovedelementene og tiltakene i denne høringen er ikke beskrevet i våre
eksisterende planer.

Gjeldende vedtak:

Økonomi:
Gjennomføring av tiltakene i høringen medfører økte kostnder for kommunen. Det må
forutsettes at gjennomføringen blir fullfinansiert fra sentrale myndigheter.

Bemanning:

Bærekraftig utvikling:

Vurderin /alternative løsnin er:
Sørum kommune slutter seg til hovedelementene i NOU'en. Sørum kommune er
imidlertid av den oppfatning at de foreslåtte ordningene og forslagene vil ha virkning i
forhold til den kommunale økonomien. I den sammenheng vurderes det som helt
nødvendig med styrking av kommuneøkonomien for å kunne sette i verk de ulike
ordningene og forslagene. Det sees da hen til at omsorgsstønaden må styrkes
tilsvarende dagens hjelpestønad. I tillegg vil kommunen få økte utgifter knyttet opp til
veiledning og opplæring av pårørende, drift av eventuelle nettverksgrupper, med
mer. Videre kommer økt avlastning, og tilrettelagte tilbud på dagtid til den syke.

På bakgrunn av ovennevnte har Sørum kommune vurdert tiltakene som gode, gitt at
de blir fullfinansiert.
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Informas'ons- o kommunikas'onstiltak:
Ingen

Dato: 22.05.12
Godkjent av: Bård Gjestvang
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3 Råd for mennesker med nedsatt 29.05.2012 13/12
funks'onsevne




4 Eldrerådet 29.05.2012 8/12
5 Sosial- o omsor sutvalget 07.06.2012 15/12

SAKSPROTOKOLL

Høring - NOU 2011:17: Når sant skal sies om pårørendeomsorg - fra usynlig til
verdsatt og inkludert

Sosial- og omsorgsutvalget har behandlet saken i møte 07.06.2012 sak 15/12

Møtebehandlin
Saken ble tatt opp til behandling

Voterino 

Utvalget var enstemmig.

Vedtak 

Sosial- og omsorgsutvalget tar saken til etterretning og slutter seg til uttalelsen fra
administrasjonen.


