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Høringsinnspill - levekår og tiltak for mennesker 

med utviklingshemming 

 

Hei vi er Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB)  

og vi viser til og takker for invitasjon til høringsmøte hos BLD fredag 19. 

april d. å. om kommende stortingsmelding om Levekår og tiltak for 

mennesker med utviklingshemming. 

Vi synes det er gledelig at det rettes økt søkelys på vår hverdag og dette 

høringsmøte var en ny og nyttig erfaring for oss. 

RGB ble opprettet i 1993 da formannskapet i Bærum vedtok som følge av 

innføringen av ansvarsreformen at det skulle opprettes en 

rådgivningsgruppe for utviklingshemmede i kommunen.  

RGB er et av mange brukerråd i Bærum hvor vår stemme står i fokus og 

det er kun vi på våre møter som har stemmerett i saker som angår oss. 

Her har vi også en reell mulighet til komme med råd og innspill før våre 

lokalpolitikere skal behandle saker som angår oss 

I Bærum har man etablert kommunale brukerråd innenfor områdene 

bolig, arbeid og fritid. 

Samarbeidsrådet for utviklingshemmede i Bærum (SAR) som fremmer 

forslagene under, ble stiftet på planleggingsmøte 28. februar 2006. 

Her planla vi en lokal konferanse som vi selv sto i spissen for å arrangere. 

I motsetning til de andre brukerrådene som tar for seg de nevnte felt hver 

for seg representerer SAR alle feltene samlet.  De som er medlem i SAR 

representerer alle utviklingshemmede i hele Bærum. 

For oss i Bærum har brukerråd vært av helt avgjørende betydning fordi 

det har bidratt til å sikre oss både brukermedvirkning, medbestemmelse 

og generelt et mer selvstendig liv så her har vi en velfungerende 

brukermedvirkning på systemnivå.  Vi ønsker selv å bestemme når vi skal 

gjøre hva og her spiller brukerrådene en helt avgjørende rolle. 

Vi har to forslag vi ønsker skal komme med i meldingen: 



Forslag 1: Brukermedvirkning på systemnivå 

Vi som bor i Bærum kommune har en helt unik mulighet til 

brukermedvirkning på systemnivå.  Denne muligheten ønsker vi at alle 

andre utviklingshemmede i hele landet skal få. 

En slik mulighet vil være helt i tråd med FN-konvensjonen om 

rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 19 

som sier: 

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet 

«Alle har rett til å velge hvor de vil bo og hvem de skal bo sammen med. 

Alle har rett til hjelp og personlig assistent slik at de kan komme seg ut i 

samfunnet og ikke føle seg ensom og utestengt.  
Samfunnet må sørge for at tilbudene er tilgjengelige for alle». 

Både for å imøtekomme kravet som er nevnt i artikkel 19 og 

myndighetenes ønske om etterlevelse av konvensjonen mener vi det vil 

være et fornuftig tiltak å innføre brukermedvirkning på systemnivå i alle 

landets kommuner. 

 

 

Forslag 2: Reisebyrå for utviklingshemmede 

Vi bør ha den samme mulighet til å dra på feriereise som øvrige 

befolkning men praksis i dag viser at det ikke skjer eller skjer i svært liten 

grad fordi en feriereise for oss innebærer at det i mange tilfeller blir 

dyrere for oss enn det gjør for øvrig befolkning. 

En mulig måte å få gjort noe med dette på er å etablere et eget 

«Reisebyrå for utviklingshemmede».   Reisebyrået skal samle inn 

informasjon om ferieønsker, gjerne på tvers av kommuner.  I neste 

omgang møtes de med like behov og planlegger en tur sammen, med 

hjelp fra reisebyrået.  De som skal reise velger sine hjelpere fra en gruppe 

med frivillige eller andre som ønsker å bidra. 

Det eksisterer allerede lignende ferietilbud i Sverige og Danmark hvor 

utviklingshemmedes egne organisasjoner arrangerer turer.  De kaller 

turene «miljøarbeiderfri ferie». 

Vårt forslag er derfor at det utredes muligheten for å etablere reisebyrå 

for utviklingshemmede, gjerne med utviklingshemmede ansatte med 

ordinære lønns- og arbeidsvilkår.  Ferieutgiftene for den enkelte skal ikke 

være høyere enn for andre mennesker i samfunnet.   

 

Med vennlig hilsen på vegne av SAR  

Steinar Wangen 

Brukertilrettelegger 


