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1. Dagens tema
”Pårørendes vilkår” v. Marie Lenstrup (60 min)
Marie Lenstrup - medstifter og formand i foreningen Pårørende i Danmark
præsenterede sig selv. Dagens oplæg handlede om, hvordan det er at være
pårørende i dag, og hvordan kommunerne kan gøre det nemmere at være
pårørende.
Marie Lenstrup gennemgik vedhæftede oplæg, herunder de forskellige roller
pårørende har. Hun pointerede, at når man taler om pårørende som en ressource,
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skal man samtidig overveje i hvor høj grad den pårørende er medramt af
sygdommen, og i hvor høj grad den pårørende (fri)villigt deltager.
Hun oplyste, at jo mere man som pårørende hjælper, og jo længere tid man
hjælper, des større negativ påvirkning har det på ens eget helbred,
erhvervsarbejde og sociale liv.
Hun gennemgik også, hvilke elementer der kan indgå i en pårørendepolitik,
herunder hvordan man bedst støtter pårørende. Ansættelse af en
pårørendevejleder eller afholdelse af pårørende kurser er eksempelvis en god
måde at støtte pårørende. En anden mulighed er, at pårørende bliver visiteret til
hjælp - fx aflastning, praktisk hjælp, hjælpemidler - selvom den, man som
pårørende hjælper, ikke selv modtager hjælp fra kommunen.
Herefter blev det drøftet, hvordan man kan tænke pårørende ind i det daglige
arbejde i kommunen, herunder om kommunens borgerrådgiver eksempelvis kan
varetage opgaver ift. pårørendes rettigheder, og om der blandt personalet i
kommunen kan være en ressourceperson, der hjælper kollegaerne med at tænke
pårørende ind i arbejdet.
Borgmester Ole Bondo Christensen oplyste, at det er vigtigt at have fokus på de
pårørende og på den rolle, de pårørende spiller. Det er en måde at tænke på,
som skal manifesteres, fx i visitationen.
Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at visitationen er opmærksom på de pårørende
ved henvendelser om hjælp, og at der altid spørges ind til, om og i hvilket
omfang den pårørende kan og vil hjælpe. Visitationen oplever omvendt ofte, at
det er svært at få de pårørende til at modtage hjælp.
Rasmus Frimodt tilføjede, at kommunen også, når der visiteres hjælp til
pårørende skal have fokus på, hvordan børn håndterer at være i en ”normal
unormal” familie.

2. Spørgsmål til borgmesteren
a) Pårørendepolitik i Furesø Kommune
DH Furesø har gennem et par år drøftet emnet "pårørende" og ønsker sig
brændende en pårørendepolitik i Furesø Kommune. En politik vil sætte retning
for forventninger og vilkår for samarbejdet omkring borgeren. Er det et mål vi
kan være fælles om? Og hvis ja: Hvordan får vi bedst alle gode kompetencer i
spil til gavn for borgere og pårørende i Furesø?
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Bilag til punktet "Bedre vilkår for pårørende - 5 principper for sociale,
sundhedsmæssige og arbejdsmæssige initiativer", udarbejdet sidste år af 30
organisationer i Danmark.
Dorthe Stieper introducerede spørgsmålet til Borgmesteren på baggrund af
ovenstående. Og henviste bl.a. til vores nabokommuner, som har en
pårørendepolitik – fx Ballerup, Herlev og Rudersdal. Se fx
https://ballerup.dk/sites/default/files/ballerup_kommunes_paaroerendepolitik__endelige_udgave_0.pdf

Borgmester Ole Bondo Christensen svarede, at det er vigtigt, at kommunen ser
på, hvordan den kan understøtte de pårørende, og at han kunne forstå på
Annelia, at visitationen er meget opmærksomme på de pårørende i deres
arbejde. Borgmesteren bemærkede videre, at det er vigtigt, at pårørende bliver
inddraget og støttet, som en del af den samlede indsats for borgerne, og at der
bliver talt om de pårørendes vilkår i de politiske udvalg. Det er vigtigt at tale
om, hvad der bliver gjort i dag i kommunen, og hvad der kan gøres mere af. Det
har større værdi at integrere det i arbejdet med 2030 målene, end at der
udarbejdes en egentlig pårørende politik.
Matilde Powers tilføjede, at det er bedre at kigge ind i, hvad kommunen
mangler, og på hvilke områder det halter. Hun nævnte i den forbindelse
eksempler på, at man i budgetaftalen tidligere havde afsat flere penge til
aflastning, da man var blevet opmærksom på, at der var behov for mere
aflastning til pårørende.
Sine Holm foreslog, at Handicaprådet kunne bruge den digitale platform til
2030-visionen til at spørge kommunens borgerne, på hvilke områder der er
behov for en pårørende indsats i kommunen.
Borgmester Ole Bondo Christensen tilføjede, at man også må undersøge, hvilke
erfaringer medarbejderne i hjemmeplejen, på plejehjemmene, botilbud, i
visitationen mv. har.
b) Taler vi forbi hinanden?


Hvorfor er det så vanskeligt at medtænke mennesker med
særlige behov i forvaltningens, udvalgenes og byrådets arbejde?



Er opgaven dårligt forklaret fra Handicaprådets side? Eller er
det opfattelsen, at handicappolitik primært hører til i
Handicaprådet?
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Mennesker med handicap indtænkes naturligvis i specifikke
emner som fx hjælpemidler og specialundervisning, men det
bør også ske i en lang række andre forhold, hvor
udgangspunktet er tiltag for mennesker i almindelighed.



Det står så fint i Furesø Handicappolitik” og i ”Byrådets
arbejdsprogram”, men realiseres det som beskrevet heri?



Hvordan introduceres politikere og nyansatte ledere i
forvaltningen til ”den handicappolitiske forpligtelse” her i
Furesø? Og hvordan bringer lederne forståelsen videre til de
øvrige medarbejdere? Italesættes denne opgave overhovedet?

Bilag til punktet. Der vedlægges 3 bilag:
1) Et uddybende notat (Karin Beyer),
2) HR’s brev af 10. april 2018 og
3) Furesø Kommune – 2030 mål
Karin Beyer introducerede spørgsmålet på baggrund af ovenstående.
Borgmester Ole Bondo Christensen svarede, at han ikke delte opfattelsen af, at
der ikke er fokus på handicappolitikken i fagudvalgene og i Byrådet. Han
henviste til forvaltningens nyligt udsendte handicappolitiske redegørelse (som
endnu ikke har været drøftet i Handicaprådet) og tilføjede, at der sker mange
gode handicappolitiske tiltag på mange områder og nævnte i den forbindelse
blandt andet:






at der er sat ekstra midler af i budgettet til tilgængelighed
at kommunen har bygget flere botilbud
at kommunen på beskæftigelsesområdet hjælper personer med
funktionsnedsættelse i job og skabe et rummeligt arbejdsmarked
at der er stort fokus på det gode børneliv, og at der er sat penge af til, at
skoleområdet kan rumme flere børn
at det er lykkedes at skabe god tilgængelighed mange steder i kommunen

Karin Beyer anerkendte, at der er klar støtte blandt politikerne til arbejdet for
god tilgængelighed, men meget få har en konkret viden om, hvad der skal til.
Det gælder desværre også for mange i forvaltningen.
Det blev herefter drøftet, hvordan borgere med en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse kan tænkes ind som en naturlig del af samfundet, uden at
skulle gøre opmærksom på sig selv hele tiden, fx i forhold til tilgængelighed, og
hvordan Handicaprådet kan bidrage.
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Borgmester Ole Bondo Christensen oplyste blandt andet, at det er vigtigt, at
Handicaprådet kommer på besøg i fagudvalgene og bidrager med viden og
forslag til handicappolitiske initiativer.
Rasmus Frimodt forklarede, at udfordringen også lå i den handicappedes
mulighed for deltage i det almindelige fællesskab, fx i foreningslivet. Han
spurgte ind til kommunens mulighed for støtte en almindelig forening i at løse
de udfordringer, der kan være forbundet med at få borgere med handicap med i
foreningen.
Borgmester Ole Bondo Christensen supplerede, at det er vigtigt at se på,
hvordan vi alle kan være en del af et fællesskab, og hvordan vi får foreninger til
at åbne mere op over for borgere med et handicap. En mulighed kan være at
finde nye måder, hvor frivillige organisationer og de fagprofessionelle kan
hjælpe foreningerne med de udfordringer, der opstår. Borgmesteren foreslog, at
Handicaprådet drøftede emnet og efterfølgende tog en drøftelse med
fagudvalget.
Tine Gram oplyste, at afsnittet i den handicappolitiske redegørelse om
fremadrettede handicappolitiske initiativer kan danne udgangspunkt for
drøftelser i fagudvalgene suppleret med emner, som Handicaprådet også gerne
vil drøfte med udvalgene.
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