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Innspill til representantforslag 50 S (2018-2019) om tiltak for
familier med store pleie- og omsorgsbehov
Fellesorganisasjonen organiserer 29 000 barnevernspedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer jobber innenfor et bredt
spekter av helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
FO støtter forslagene som framsettes i representantforslag 50 S om tiltak for
familier med store pleie- og omsorgsbehov. Vi har følgende kommentarer til
forslagene:
1. Forslag om lovfestet rett til familievikar for familier med særlig
omsorgsutfordringer, for eksempel enslige med tvillinger, trillingfamilier,
familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, eller
familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene.
FO støtter forslaget. Vi har ved flere anledninger tatt opp utfordringer familier
med særlige omsorgsutfordringer står overfor. Utfordringene gjelder både
bistand til daglig omsorg og hjelp i mer akutte situasjoner, hvor det står om liv
og helse. I dag er det ingen ordninger som ivaretar behovet for hjelp og bistand
for familier som nevnt ovenfor.
FO mener det i tillegg er behov for å formalisere kommunens plikt til å ha en
akuttberedskap, som ivaretar behovet for bistand overfor familier som rammes
av akutt sykdom eller ulykke. Dette er en utfordring spesielt for familier med
alvorlig syke og funksjonshemmede barn som har søsken. Vi har eksempler på
foreldre som stilles overfor valget om å forlate søsken for å følge det alvorlig
syke barnet til sykehus, eller å sende barnet alene. Slike situasjoner bør de
slippe å bli stilt overfor.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-5 og § 5-3 regulerer
kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp og plikt til bistand ved ulykker og
andre akutte situasjoner. FO mener det er behov for en formalisering av
kommunenes plikt til å ha en beredskapstjeneste for den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, på lik linje med akuttberedskapen i barnevernet og
kommunal beredskap for øvrig. Vi mener en slik beredskapsordning vil dekke
behovet for bistand i akutte situasjoner.
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2. Forslag om å innlemme retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) i
folketrygden og slik rettighetsfeste BPA som hjelpemiddel.
FO støtter forslagsstillernes intensjon med å styrke retten til BPA, men vi stiller
spørsmål ved om kvalitetssikring knyttet til kompetanse og utøvelse av
tjenesten vil bli godt nok ivaretatt ved å rettighetsfeste BPA i folketrygden.
FO mener det av hensyn til likestillingsperspektivet er avgjørende hvilke kriterier
som skal utløse rettigheten og hvordan de utformes. Vi mener dette er særlig
avgjørende for personer uten synlig fysisk funksjonshemning, med kognitiv svikt
eller annen skjult funksjonsnedsettelse. Erfaringsmessig vet vi at denne
pasient/brukergruppen har større utfordringer med å få tjenester organisert
gjennom BPA-ordningen, enn brukere med fysisk funksjonshemning.
FO mener en rettighetsfesting i lov om folketrygd alene ikke i tilstrekkelig grad
vil sikre kvalitet og kompetanse i utøvelsen av tjenesten gjennom BPAordningen. Utmålingen av tjenesten må fortsatt ivaretas gjennom en
tydeliggjøring av rettighetene i helse- og omsorgstjenesteloven.
FO mener derfor en rettighetsfesting i folketrygdloven forutsetter en grundig
utredning for å sikre at dette faktisk fører til en forbedring av ordningen, og en
samordning med helse- og omsorgstjenesteloven.
3. Forslag om å utarbeide ordninger som sørger for at familier som får et
funksjonshemmet barn, får rask og effektiv hjelp, inklusiv økonomisk støtte
til å tilpasse boligen.
FO støtter forslaget. En slik ordning burde være selvskrevet og vi forutsetter at
nødvendige tiltak for å få dette på plass blir iverksatt. FO mener forslaget må
sees i sammenheng med regjeringens mål om lovfestet rett til kvalifisert
koordinator allerede under svangerskapet, inkludert rett til helhetlig veilegning
og tilrettelegging mv. FO vil tilføye at denne retten må gjelde for alle barn,
uavhengig av om det er kjent at barnet vil ha spesielle behov.
4. Forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven for å gi
konvensjonen forrang i norsk rett.
FO støtter forslaget, og forventer at det nå blir gjennomført.
5. Forslag om å legge fram en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og
et universelt utformet samfunn innen 2035, inkludert en konkret plan for
finansiering.
FO støtter forslaget. Vi forventer at Storting og regjering tar ansvar og sørger for
at arbeidet med å gjøre Norge tilgjengelig og universelt utformet blir prioritert
slik at vi når målene. – Og at arbeidet sees i sammenheng med strategiplan for
likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne.
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