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1. Selvbestemmelse og rettsikkerhet 

Verge/beslutningstaker 

I enkelte tilfeller er det svært uhensiktsmessig at Verge/beslutningstaker er nærmeste pårørende, 

dette da det kan vise seg vanskelig å måtte skille mellom mellom-menneskelige 

relasjoner/følelser og lov/rettighet.  

 

Tvang og makt 

Vi er engstelige for at dersom man går bort fra dagens lovverk vil man gå tilbake til der man var 

før loven, altså en tvangsbruk uten styring og kontroll. Det er slik at enkelte må ha en viss grad 

av regulert tvang for å kunne fungere optimalt, og da er det ikke her snakk om fastholding ol, 

men derimot de tiltak som regulerer det som utgjør fare for liv og helse, samt store økonomiske 

utfordringer.  

 

2. Likeverdig og inkluderende opplæring 

Hvordan sikrer man veien mot arbeidslivet, gjennom skole og oppvekst? 

Dette gjelder særlig i videregående skole. Vi opplever at det er store forskjeller mellom 

grunnskole og videregående skole i forbindelse med PP-tjenestens rolle. I grunnskole har man 

mye større fokus på helhetlig tenking, og man følger retningslinjer mot individbasert 

undervisning. Dette er ikke opplevelsen med videregående skole. PP-tjenestens rolle i 

videregående skole er ikke like inngående som i grunnskole, og dette er uheldig, særlig da det er 

kommunalt PPT som kommer inn igjen ved voksenopplæring.  

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement 
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Skolene må ha større fokus på særskilt individuelt tilpasset opplæring. I dagens ordning er det 

vanlig med store grupper av utviklingshemmede i felles undervisning, og da er fokus ADL, og 

ikke utfra den enkeltes behov for lese/skrive trening for eksempel.  

Rekruttering av fagkompetanse er utfordrende, ofte er de som gir undervisning til de med særlige 

behov i skolen assistenter. 

 

3. Arbeid for alle 

Det må jobbes mot at man ikke ender i et vakuum etter videregående skole, at det ikke blir et 

"must" med et fjerde og femte år på videregående i mangel på annet tilbud. I dag har ikke de med 

behov for særskilt tilrettelegging rett til oppfølging fra Arbeid med Bistand før etter fylte 20 år, 

og da er man avhengige av at det finnes kommunale dagtilbud. I distriktene er det kommunale 

tilbudet svært variabel, om ikke fraværende. 

 

4. God helse og omsorg  

Spesialistkompetanse er perifer i Finnmark, og tilgang til denne er mange ganger sjelden og av 

og til uteblivende. For eksempel Habiliteringstjenesten for voksne er lokalisert i Kirkenes, og de 

skal serve hele Finnmark. Til Hammerfest er det 8 timer med bil en vei. Man er avhengige av 

flyforbindelser, dette utgjør svært store kostnader, og dermed begrenses også kapasiteten ifht 

mulighet for bistand. Avstandene er store og fagpersonene er få og i små miljøer. Kostnadene 

med å hente inn ytterligere spesialistkompetanse ved behov er også store, og dette resulterer ofte 

i at dette ikke blir gjort, eller lang ventetid. 

Dette medfører manglende kvalitetssikring av tjenestene, og det er ikke slik at man skal ha 

dårligere tilgang på kompetanse dersom man ikke bor i sentrale strøk. 

 

5. Eget hjem 

Mange av Kommunene er avhengige av støtte fra husbanken for å kunne bygge omsorgsboliger. 

Krav ifht bla TEK10, om fellesarealer og aktivitetsmuligheter, fordyrer leiekostnadene.  

Alle boliger som får dette tilskuddet skal bygges etter standard som framtidige sykehjem og 

vandresirkler for demente.  

Det må fjernes som betingelse!  

Det er vanskelig å skape et hjem utfra disse betingelsene.  

I tillegg er bostøtte-ordningen slik at man får støtte på husleier opptil ca 5500 er bygge 

kostnadene store, og man får husleie på la oss si 10000, vil man allikevel bare få maksbeløp i 

bostøtte på rundt 2000. Da er det ikke mye igjen av uføretrygden til å leve og bo for. 

 

6. Kompetanse og kunnskap 

Hvordan sikrer man kompetanseløft i nord, særlig Finnmark? 

Det er store avstander/små steder, noe som igjen gir små fagmiljøer, og rekruttering er et stort 

problem. Det er utfordrende å reise, for ikke å snakke om svært kostbart, for å ta desentraliserte 

utdanninger langt unna. Det må stilles krav til høgskoler og universiteter om å starte 

desentraliserte kull i distriktene, og på denne måten sørge for kompetanseheving! Dette gjelder 

både grunn- og videreutdanninger.  

Vesentlige kurs og konferanser holdes primært sør for Trondheim, og vi ser at det er svært få 

deltagere på slike fra de nordligste fylkene.  

Dersom man gir en samlet kompetanseheving til assistenter vil man miste tverrfagligheten, samt 

at dette blir en hvilepute for at man har sikret en viss form for formell kompetanse.  

Det blir et kunnskapsskille mellom Nord og Sør på kvaliteten og kompetansen på de tjenestene 

som gis, utfra hvem har den oppdaterte kunnskapen. Vi opplever også at den forskningen som 

utføres, baseres på tallmateriale hentet inn i Sør-Norge. Et eksempel på dette er denne NOUen. 

Der er utvalget og referansegruppen i all hovedsak bestående av personer fra Sør- Norge. De 
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reiser og møter de har hatt under utarbeidelse av rapporten er foretatt til utlandet eller i områdene 

sør og Vestlandet.  Levevilkår, rettigheter og utdanning/opplæring for utviklingshemmede med 

samisk bakgrunn og de med flyktningebakgrunn, er lite berørt.  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/44 
 
Med hilsen 

 

 
Stina Løkke  

Virksomhetsleder 

 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor nødvendigvis ikke underskrift 

 

 
Kopi internt: 

Mads Valleraunet 
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