Ældrerådet i Lejre Kommune

Til kommunalbestyrelsen

Gevninge den 10. august 2016

Høringssvar vedrørende:
Kvalitetsstandard - NY
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
Lov om social service § 118
Ældrerådet har gennemgået kvalitetsstandarden, og kan for så vidt tiltræde standarden, dog har vi et
par kommentarer / spørgsmål til forståelsen / meningen med teksten i et par af afsnittene
Stk. 2, "Hvad er formålet med ydelsen"?
Her står det, at formålet med ydelsen er: "I en kortere periode at give mulighed for at ansætte en
person til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder
uhelbredelig, sygdom".
Stk. 4 "Hvilken personkreds dækker ordningen"
I linjerne 6 til 8 præciseres det, at "Ved langvarig sygdom forstås lidelser, der forventes at vare et år
eller mere".
Stk. 10 "Ydelsens indhold og omfang"
I første afsnit står: "Der er tale om en midlertidig pasningsordning, hvor ansættelse kan ske i op til 6
måneder", og selv om der i stk. 10, 5. afsnit står: Forlængelse af pasningsorloven, "Pasningsordningen
kan forlænges i indtil 3 måneder i umiddelbar tilknytning til den aftalte pasningen, hvis særlige
forhold taler herfor, giver det mulighed for pasningsorlov i 6 måneder plus eventuelt en forlængelse
på 3 måneder, i alt 9 måneder til pasning af en nærtstående hvis langvarige sygdom, som nævnt i stk.
4, forventes at vare et år eller mere.
Hvilke muligheder tilbydes der efterfølgende og hvor kan man læse om dem ?
I Ældrerådet er vi helt klar over, at det er kompliceret stof der behandles, men så meget vigtigere er
det for borgere, som har behov for at benytte ordningen, at kvalitetsstandarden ikke kan misforstås.

Ældrerådet Lejre Kommune
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