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Høring - Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming

Viser til høringfra Barne,likestillings-og inkluderingsdepartementetom levekårog pågående
tiltakfor menneskermed utviklingshemming.

Fylkesmanneni Finnmarkharet særligansvarforå iverksettestatligpolitikki vårtfylke.Vi
skalogsåsørgefor at den blirbestmuliglokalttilpassetog kommerinnbyggernetilgode.
Vi skalse til at innbyggernefår de rettighetenesom Stortingetog regjeringenhar bestemt.
Det skjergjennomveiledning,tilsynog klagebehandling.

I forbindelsemedvår områdeovervåkingi fylketog vårtsamarbeidmed kommunerog
spesialisthelsetjenestene,harvi forholdsvisgod oversiktover levekårsomboliger,helse-og
omsorgstjenesterog kompetanse.

I tilleggharvi, overtid, hattet tett samarbeidmed habiliteringstjenestenei Finnmarkfor å
stimuleretil at enkeltpersonerspersonligetrygghetblirivaretatti forholdtil seksuelle
overgrep.Vårt fokusharvært rettetmotbådeden som krenker/begårovergrepog den som
blirkrenket/utsattfor overgrep.Dettesamarbeidethargittosskunnskapom hvordan
kommunenejobbermedå leggetil rettefor individuellutviklingog identitetsdannelse
gjennomopplæringogveiledning.

Regjeringenber om at høringsinstansenesærliguttalerseg om beskrivelsenei høringsnotat
er dekkendefor levekårssituasjonenfor personermed utviklingshemminginnenulike
sektorer.

Innledende betraktninger
Vårt generelleinntrykker at rapportener omfattendeog at den både gjengiren
situasjonsbeskrivelse,eksisterendetiltak,og i noengrad behovfor andretiltak.Vi ser at det
visestil andrerapporterog andreerfaringerog at manglerog utfordringerkortgjengis.
Vi menerallikevelat beskrivelsenesomgiskunneha vært mer nyanserte.Særligkunne
utfordringeneværtytterligerebeskrevet.
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Normaliserte levekår og muligheten til deltagelse

Fylkesmannen i Finnmark vurderer at boligsituasjonen er godt beskrevet. Vi vurderer
samtidig at bemanningsfaktoren i mindre grad har kommet frem og at bemanningsfaktoren er
av særlig betydning for muligheten til deltagelse.

Som beskrevet er det vanlig med samlokalisering og store bofellesskap med en mer effektiv
tjenesteproduksjon, jf beskrivelser i høringsnotatets side 90. Den effektive
tjenesteproduksjonen medfører at personer med utviklingshemming grupperes og knyttes
opp mot tjenesteytere med formler som 1:2 og 1:3, eventuelt 2:4. Formlene beskriver antall
tjenesteytere og antall tjenestemottakere. 1:3 betyr at &.1tjenesteyter skal yte tjenester til tre
tjenestemottakere samtidig. Det gir reell tilgang på 1/3 tjenesteyter. De øvrige 2/3 er tildelt til
de som bor i de nærmeste naboleilighetene. Det er samtidig slik at tjenestemottakerne ikke
er samlokalisert med bakgrunn i interesser, alder, funksjonsnivå, men at samlokaliseringen
av enkeltindivider er tilfeldig.
Det sier seg selv at det kan vanskeliggjøre deltagelse i samfunnet. Dette er en form for
kommunalt samboerskap som den enkelte ikke har valgt selv. Dette beskrives i
høringsnotatet som medboere. Vi har mange erfaringer på at medboeres deltagelse med
samordnede personalressurser forutsetter enighet og felles interesser hos de som inngår i
samboerskapet. Bistand til individuell deltagelse utenfor det samlokaliserte
leilighetskomplekset kan ikke imøtekommes av tjenesteyter dersom noen sier nei til å delta.

Vi vil for ordens skyld legge til at tilbakemeldingene vi får gjennom tilsyn og klagesaker er at
støttekontakter ikke kompenserer for innskrenkningen av individuell aktivitet som følge av
samordnede tjenesteyterressurser.

Normaliserte levekår og muligheten til utvikling

Fylkesmannen vurderer at beskrivelsene som gis mangler perspektiv knyttet til
utviklingsbetingelser for personer med utviklingshemming.

Personer med utviklingshemming mottar i all hovedsak nødvendige helse- og
omsorgstjenester. Dette er i samsvar med kommunens plikt til å yte nødvendige tjenester.
Videre er det i samsvar med Fylkesmannens klagebehandling av sakene. Personer med
utviklingshemming har ikke rett til optimale tjenester men til nødvendige tjenester. I
Fylkesmennenes veileder for klagesaksbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven
beskriver nødvendige tjenester slik: Det rettslige utgangspunktet er rett til hjelp av rimelig
standard, dvs et visst minimumsnivå som er faglig forsvarlig.

Vår vurdering av den normen som da legges til grunn er at den ofte ikke er tilstrekkelig eller
fleksibel nok, til å sikre reell deltagelse i samsvar med helse- og omsorgstjenestelovens
formål og prinsippene om normalisering.

Normaliserte levekår og muligheten til seksuell utvikling

Vi vurderer at høringsnotatet ikke beskriver uffordringer knyttet til seksualitet. Vi erfarer at
seksualitet i stor grad er et ikke-tema når utviklingsbetingelser diskuteres, når individuelle
planer utarbeides osv. Vår vurdering er at det er nødvendig å iverksette tiltak for å gi
grunnleggende kunnskap om seksuell utvikling. Alle som yter tjenester til personer med
utviklingshemming må ha kompetanse nok til å forstå hvordan seksualitet kan komme til
uttrykk hos mennesker med utviklingshemming.

En utfordring i dette arbeidet er at det kan være et misforhold mellom kroppslig og kognitivt
utviklingsnivå. Dette medfører at krav og forventninger ikke er i overensstemmelse med det
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den utviklingshemmedefaktiskforstår.Det er sværtviktigat tjenesteyternehar tilstrekkelig
bevissthetom at den enkeltemed utviklingshemmingofteikkehartattdel i den uformelle
læringenog utforskingensammenmed andre barn.Videreat "mangelen"på uformelllæring
forutsettersærligekompetansetiltakfor tjenesteyterne.

Tiltak for å motvirke vold og overgrep

HøringsnotatetbeskriverBarnehusenesomet tiltaksomskalbedreforholdenefor personer
med utviklingshemming.Vi vilgi tilbakemeldingom at ikkealle barnehushar
tilleggskompetanseom utviklingshemmingog kommunikasjonmed utviklingshemmede.
Eksempelvishar Barnehuseti Tromsøikkesærskiltkompetansei forholdtil personermed
utviklingshemming.Vi vurdererat særskiltkompetanseer nødvendigforå sikreat personer
med utviklingshemminggisen reellmulighettilå gi uttrykkvoldog overgrep.

Vår erfaringer at det ikkeharvært tilstrekkeligfokuspå psykiskutviklingshemmedes
kommunikasjons-ogforståelsesvansker,og at dette har svekketenkeltpersonersrettigheter.

Vårt forslag til normalisering av levekår er:

At rettentil tjenestersikrerlikeverdigutviklingved at det gjøresen vurderingav om
tjenestenesomtilbyssikrernormalisertelevekårog likeverdighet.
Helse- og omsorgstjenestelovenskap. 9 stillerkravom generellverdighet,tilsvarende
børvi ha en spesiellnormalitetsgarantifor personermed utviklingshemming.
Normalitetsgarantienbør da byggepå prinsipperom retttil deltagelseog likeverd.

At støttekontaktertilbys:
ordinæravlønning
spesifiserteretningslinjerfor opplæringog rapportering,knyttetopptil
relevanteutdanningsinstitusjoner
veiledningfra lokalhelse-og omsorgstjeneste
støttekontaktoppdragsom praksisgrunnlagsomgirsærliguttellingi forholdtil
opptakved høyereutdanning

At tilrettelagtopplæring,støtteogveiledningi egen utviklingi forholdtil kroppog
seksualitetsikresved:

Implementeringav kroppog seksualitetsomet eget tiltaki individuellplanog
individuellopplæringsplan
Helsestasjonenegiset særligansvarfor å påse at det settesfokuspå kropp
og seksualitetfor menneskermedutviklingshemming

Vi ønskerlykketil med det viderearbeidet.

Med hilsen

LindaKråkenes Gry Bogetun
seksjonsleder seniorrådgiver

Dette dokumenteter godkjentelektroniskoghar derforikkeunderskrift.


