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Svar - Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming 
 

Kongsberg kommune har behandlet og vedtatt høringssvar til NOU 2016:17 På lik linje. Åtte 

løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Uttalelser fra 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er innarbeidet i høringssvaret. 

Løft 1 - Selvbestemmelse og rettssikkerhet: Utvalgets forslag om gjennomgang av 

lovverket knyttet til bruk av tvang støttes. Kongsberg Kommune anbefaler at det opprettes 

gratis kurs og undervisning for eksempel i vergeteknikk da tiltak medfører økte kostnader. 

Det vurderes at det er vesentlig å ha fokus på minoritets språklige med 

funksjonsnedsettelse og se behovet for utnevnelse av verge med god kunnskap om Norsk 

regelverk. Dette ønsket er på bakgrunn av erfaring. Vi har mindre gode erfaringer med 

foreldre av minoritetsspråklige som verge og ikke har gode nok norsk ferdigheter og 

kjennskap til systemet. Dette mener vi svekker brukerens selvbestemmelse og 

rettsikkerhet. 

Løft 2 - Inkluderende og likeverdig opplæring: Det vurderes at det vil være vesentlig å 

inneha faglig kompetanse knyttet til mennesker med utviklingshemming, i tillegg til den 

generelle undervisningskompetansen. 

Løft 3 - Arbeid for alle: Utvalgets forslag om at det skal gjennomføres 

arbeidsevnevurderinger slik at vurderingen baseres på funksjonsnivå og ikke støttes 

diagnose. 

Det må satses mer på arbeidsplasser i det private næringsliv. Dette kan være godt egnet 

for gitt fungerende funksjonshemmede og gi en mulighet for integrering i samfunnet. Det 

kan også være ett ledd for å avlaste kommune.  
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Løft 4 - God helse og omsorg: Utvalgets anbefaling om at plikten til individuell 

tilrettelegging i lovverket bør synliggjøres/presiseres støttes. Kommunen støtter at det 

utarbeides veileder for fastlege i helseoppfølging av personer med utviklingshemming. 

Løft 5 - Eget hjem: Kongsberg kommune vurderer at en egnet bolig ofte vil være en 

forutsetning for at øvrig tjenestetilbud kan planlegges og gjennomføres på en 

hensiktsmessig måte, og anser det som et prioritert område. 

Løft 6 - Kompetanse og kunnskap: Utvalgets forslag om obligatorisk opplæring innen 

grunnleggende temaer støttes. Det ansees som vesentlig å øke andel med relevant 

høgskoleutdanning og redusere andel ufaglærte ansatte. Det bør utvikles praktiske 

ordninger for å løfte allerede ansatte via en høyskoleordning eks desentraliserte 

studieplasser. 

Ingen særskilte vurderinger knyttet til løft 7 og 8, men Kongsberg kommune anbefales at 

de støttes. 
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