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NORSK FORBUND  FOR UTVIKLINGSHEMMEDES NFU HØRINGSUTTALELSE
VEDRØRENDE  FORSLAG TIL UTVIDELSE  AV PASIENTOMBUDSORDNINGEN
TIL Å GJELDE  KOMMUNALE  HELSE- OG SOSIALTJENESTER.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er positive til et forslag om utvidelse av
pasientombudsordningen. NFU mener at et samlet ombud for både helse og sosial vil medføre
et sterkere ombud. Ombudet vil også kunne dra fordel av den respekt og autoritet som
pasientombudet alt har opparbeidet seg. NFU argumenterte mot forslaget om å danne et eget
ombud for mennesker med utviklingshemning. NFU har en oppfatning om at det som
hovedregel ikke skal lages særordninger for mennesker med utviklingshemning, men at de
lover og regler som finnes skal omfatte alle som er i behov av ulike tjenester/bistand.

Rådgivning og bistand i enkeltsaker ovenfor enkeltmedlemmer,  kommuneansatte og andre er
en stor del av det arbeidet som NFU  driver med . NFU klarer  dessverre ikke å nå alle som kan
være i behov av hjelp og håper at et utvidet ombud vil bli  en verdifull medspiller i dette
arbeidet.  Som vi har nevnt ovenfor har pasientombud, slik det er i dag,  opparbeidet seg en
posisjon som er viktig for å kunne nå frem til de som trenger det mest. Slik vi oppfatter
situasjonen er behovet for bistand i enkeltsaker stor og et utvidet ombud vil derfor være et
godt supplement til det arbeidet som blant annet NFU utfører.

Ombudets omfan .

Kommunenes administrasjon av økonomisk sosialhjelp, etter sosialtjenesteloven kapittel 5,
ligger til NAV. Departementet ønsker ikke at en utvidelse av pasientombudsordningen skal
omfatte økonomisk sosialhjelp. En utredning i forhold til dette spørsmålet bør ikke
igangsettes før det har vært en helhetlig gjennomgang av rettssikkerhetsordningene for
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brukerne av NAV-kontorene. NFU støtter departementet i dette synet fordi vi mener at
økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng med de ordningene som NAV forvalter. Men vi
ser også at dette vil være til ulempe for mennesker som har behov for økonomisk bistand etter
sosialtjenestens kapittel 5 og praktisk bistand etter kapittel 4 fordi det vil medføre at de ikke
kan få bistand i form av råd og veiledning fra samme "dør".

Ombudets kom etanse.

Departementet hevder at Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har sanksjonsmuligheter i
kraft av å være tilsynsorgan overfor kommunene i situasjoner med brudd på lovgivningen.
NFU kan ikke se at det i sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven er gitt
Fylkesmannen eller Helsetilsynet i fylket en rett til å ilegge sanksjoner ovenfor kommunene.
NFU har gjentatte ganger fremført et ønske om at Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket skal
få rett til å ilegge sanksjoner. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket er gitt en rett til å gi
pålegge, men hvor påleggene ikke etterleves av kommunen står en uten virkemidler. NFU er
klar over at det i en rekke andre lover er gitt klage og tilsynsorganene en mulighet for å gi
sanksjoner. Nevner her blant annet Barnevernsloven § 6-9 tredje ledd, Plan- og bygningsloven
116 a og Forurensningsloven § 73. NFU har vanskelig for å se at rettigheter som skal
beskyttes av disse lovene skal stå i en særstilling i forhold til rettigheter etter sosial- og
helselovgivningen. NFU ønsker i denne forbindelse å henvise til et sitat fra Velferdsrett 1 av
Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse som sier følgende "Det er etter vårt syn urimelig at borgerne
fortsatt skal ha dårligere rettssikkerhetsgarantier ved tildeling av sosiale tjenester og
økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, enn ved tildeling av andre grunnleggende
velferdsgoder. Det er mulig at denne bestemmelsen best kan forstås i lys av at lovgiverne- og
derved også lovverket- fortsatt legger vekt på sondringen mellom verdige og uverdige
trengende på velferdsrettens område" Dette er uttalt i forhold til kravet om at et vedtak etter
sosialtjenesteloven, som kommunen har fattet, skal være åpenbart urimelig før klageinstansen
har rett til å overprøve vedtaket. Vi mener dette gir en god illustrasjon av rettssituasjonen for
mennesker som er i behov av sosial- og helsetjenester. Som sagt har NFU lenge ønsket at
Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket skal gis myndighet til å ilegge sanksjoner, men så
lenge dette ikke blir en realitet så vil det være ønskelig at et ombud gis denne muligheten.

Ombudets navn.

NFU ser argumentet for å beholde et innarbeidet navn, men mener som departementet at
argumentene for å endre navnet veier tyngre. For NFU er det viktig at man ikke forbinder
utviklingshemning med en sykdom. Det er ingen sykdom å være utviklingshemmet, men
utviklingshemmede kan bli syke slik alle andre kan. NFU ønsker heller ikke at et nytt ombud
skal ha navnet Pasient- og brukerombud. Benevnelsen bruker mener NFU lett kan ha et
negativt ladet innhold. Slik vi ser det vil det klart beste navnet være Helse- og sosialombud,
slik departementet foreslår.

§ 8-6.

NFU mener at ordlyden i overskriften til denne bestemmelsen ikke blir riktig. I overskriften
står det "Helse- og sosialombudets adgang til helsetjenestens lokaler" Hva legges i
helsetjenestens lokaler? Slik NFU ser det vil ikke dette omfatte for eksempel barneboliger og
avlastningsboliger. Er dette tilsiktet? I selve bestemmelsen sies det at ombudet skal ha rett til
fri adgang til "alle lokaler" hvor det ytes "kommunale helse- og sosialtjenester". Hva menes
med "alle lokaler" Sosiale tjenester, og til dels kommunehelsetjenester, ytes nesten uten
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unntak i den enkeltes private bolig. NFU forutsetter at ombudet ikke gis en rett til å komme
inn i private hjem hvis ikke den enkelte selv ønsker dette.

Hvis overskriften er tilsiktet og det kun skal være helsetjenestens lokaler et ombud vil ha
tilgang til vil det, slik vi ser det, være et meget begrenset område ombudet har tilgang til. Er
det i utgangspunktet ønskelig at et ombud også skal være "stedlig" vil dette bli lite reelt med
en ordlyd slik den er foreslått. NFU foreslår derfor at overskriften endres til "Helse- og
sosialombudets adgang til helse- og sosialtjenestens lokaler" Videre foreslår vi at teksten i
bestemmelsen skal ha et tillegg som lyder "Adgang til private hjem kan ikke gis uten
kvalifisert samtykke fra den som bor der"

NFU mener også at det vil være viktig at det i merknadene til bestemmelsen blir poengtert at
omsorgsboliger er private hjem og ikke en institusjon eller annet offentlig lokale.

Evaluering.

Departementet foreslår en evaluering etter 2 år. NFU mener dette vil være en for kort periode
til at en skal kunne vurdere om ombudet fyller en viktig funksjon. Det vil ta en tid før en slik
utvidet ombuds ordning blir innarbeidet og kjent. Vi vil tro at det minst vil kreve 3 års aktivt
og utadrettet virksomhet før en slik ombuds ordning vil være innarbeidet. Vi antar at det først
er når ombudets rolle er innarbeidet at man vil kunne vurdere om ombudet fyller en viktig
rolle.
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