
NOU 2011: Høringsinnspill  
Fra Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand Kristiansand 27 oktober 2011  Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand kommune samlet de som kunne komme til en høringsuttalelse om NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.  De som deltok var: Charlotte Skarpodde - Norges Blindeforbund Kristiansand                                      Knut Brox - Norges Blindeforbund Kristiansand                                      Inge Kate Nøvik - Hørselsforeningen Kristiansand                                      Astrid Marianne Staalesen - Norges Handikapforbund Kristiansand  
Næromsorg (kap 5) Rådet anbefaler større satsing på personlig assistent i framtiden. På den måten kan flere mennesker få god hjelp uten å bruke spesialkompetansen til gode fagfolk, slik at de kan brukes til viktigere oppgaver der de trengs mer. Kvaliteten i livet til de menneskene som har assistenter vil bli mye bedre, fordi de ”små” tingene kan bli gjort, og flere mennesker kan få bruke det livet de har fått.  Det er i mellomrommet mellom det offentlige og det private at det nye fellesskapet kan utvikles.  
Nye rom (kap 6) Rådet anbefaler å bruke den allerede eksisterende kunnskap angående universell utforming som teknisk etat allerede har og har brukt i mange år. Vi anbefaler videre Husbankens startlån og invisteringstilskudd kombinert med bostøtte. Det må gis rom for at denne kapitalen kan genereres til det enkelte menneske. Dette ligger allerede i Regjeringens oppdragspakke til Husbanken.  
Teknoplan (kap 7) Rådet anbefaler bruken av teknologistøtte til omsorg. Dette er spennende og viktige tanker, men vi påpeker at den menneskelige omsorgen må og skal være til stede.   
Nasjonalt program for innovasjon (kap 8) Rådet anbefaler å ta eventuelle midler til forskning fra et annet budsjett og ikke fra omsorg. Rådet mener imidlertid at tanker om forskning kan være spennende, som eksempel forskning på hvilken betydning rehabilitering vil ha for den enkelte bruker. Dette er dessverre ikke vektlagt i rapporten. Rehabilitering er noe av det viktigste som skjer når mennesker har vært utsatt for en ulykke eller fått en stor endring i livet. Dette vet alle som har opplevd en slik endring. Vi vet også at det vil spare mange kroner i et kommunalt budsjett på sikt, dersom flere får en slik mulighet når behovene oppstår.  
Omsorgsfeltet som næring (kap 9) Rådet anbefaler at Norge blir med i en slik satsing, da vi her i landet har god kunnskap om gode boliger, og bestillerkompetanse.  ”Inn på tunet” er viktig. Dette kan ha stor betydning for barn og ungdom – ja voksne med. Dette å bli kjent med dyr og det som vokser og gror rundt oss er både oppdragende og sunt for alle.  



  Rådet anbefaler at brukermedvirkning kommer sterkere inn i bildet når det gjelder denne satsingen på innovasjon i omsorg. Vi har alle bruk for flinke fagfolk – ja vi er helt avhengige av dem. Men den kompetansen som mange mennesker har for å klare seg i en hverdag er unik for den det gjelder. Og kan være verdifullt å lære for andre. Ingen av oss har svar på alt, men det å innhente erfaring av hverandre er en meget god måte å komme videre på i en noe problemfylt hverdag.   Hilsen  Leder i Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand kommune 
Astrid Marianne Staalesen    


