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HORING - NOU  2005: 8 LIKEVERD  OG TILGJENGELIGHET

Kommunen støtter forslaget til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

I forhold til forslaget som gjelder endringer i andre lover ønsker kommunen å presisere
følgende når det gjelder endring i Lov om sosiale tjenester:

Dersom forslaget til endring i lov om sosiale tjenester skulle vise seg og medfører økte
utgifter for kommunen må dette kompenseres fra staten.

Utvalget har foreslått å styrke visse tjenester etter sosialtjenesteloven. Begrunnelsen er at
enkelte personer lett vil falle utenfor diskrimineringsvernets praktiske virkeområde. De fleste
vil være personer med nedsatt kognitive evne, i praksis personer med utviklingshemming. For
å styrke likeverdet til denne nærmere define rte målgruppen, må det tas i bruk
rettighetspregede bestemmelser.

4-2. Tjenester.
De sosiale tjenester skal omfatte

• a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse og
personlig assistanse,  til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom,
funksjonshemming, alder eller av andre årsaker,

Utvalget fastslår at forslaget ikke innebærer en egentlig rettighetsfesting av personlig
assistanse. Forslaget innebærer at personlig assistanse blir en obligatorisk kommunal tjeneste.
Som tjenesteleverandør vet kommunen av erfaring at selv om det ikke er en rettighet blir det
raskt presset frem til å bli det. Lovendringen kan medføre økt omfang av tjenesten i Lier
kommune, selv om dette pr.d.d. er en tjeneste som er godt utbygget hos oss.

• e) meningsfylt dagaktivitet for personer i yrkesaktiv alder som på grunn av kognitive
eller sammensatte f unksjonsnedsettel.ser ikke kan delta i alminnelig yrkesmessig
aktivitet eller varig tilrettelagt arbeid,

Forslaget innebærer å innføre dagaktivitet som en pliktig kommunal tjeneste.
Hva dette vil medføre av økte utgifter for kommunen er vanskelig å si. Pr. d.d. har kommunen
et tilfredsstillende tilbud til denne gruppa både for de som bor i bofellesskap med heldøgns
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bemanning og de som fortsatt bor i forelderhjemmet. De nærmeste årene vet vi at det er noen
personer som fortsatt vil bo i forelderhjemmet som vi ikke vil ha et egnet dagtilbud for. Dette
gjelder de som ikke passer inn i kommunenes eget arbeid/aktivitetstilbud eller i kommunens
ASVO bedrift.

Tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere er i statsbudsjettet foreslått  endret, noe som
vil medføre en kraftig økning for kommunen.  Dekningsgraden fra staten reduseres fra 80%
til 70%  og egenandelen for kommunen øker  fra kr. 725. 000,- til  kr. 745.000.

På bakgrunn av at det  nå ligger inne  forslag om å opprette pliktige kommunale tjenester som
ikke er pliktig pr.d.d., burde kommunens andel i forhold til disse medført reduserte kostnader
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