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NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDES  (NFU) HØRINGSUTTALELSE
VEDRØRENDE NOU 2005:8, LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET.

1. Innledning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har tidligere hatt betenkeligheter med å
anbefale en antidiskrimineringslov. Når vi senere gikk inn for en slik lov var det med
forutsetninger om at Manneråkutvalgets (NOU 2001:22 Fra bruker til borger) anbefalinger
måtte følges opp. Blant annet må en diskriminerings- og tilgjengelighetslov være en
overordnet lov i den forstand at den ikke skal erstatte andre lover, men derimot være et
nødvendig supplement til det allerede foreliggende lovverk. NFU mener at en
diskriminerings- og tilgjengelighetslov vil styrke rettsstillingen til mennesker med
funksjonsnedsettelser og sikre likeverd og tilgjengelighet. NFU har forventninger om at en
diskriminerings- og tilgjengelighetslov vil ha sin viktigste funksjon som en holdnings-
skapende lov. At det allerede har skjedd en holdningsendring i positiv retning kommer til
uttrykk ved at det nå snakkes om at likhet og likeverd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne er et spørsmål om menneskerettigheter og ikke et veldedighets- og
omsorgsspørsmål.
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I all hovedsak er NFU fornøyd med det forslaget til diskriminerings- og tilgjengelighetslov
som utvalget har kommet med. Det er en lov som i sin formålsparagraf favner alle mennesker
som kan bli berørt av diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, enten egen eller
andres.
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NFU velger  å ikke gå inn i det som vi er enig med utvalget i, men fokuserer på områder og
forslag som vi mener ikke er tilfredsstillende.

Videre kommenterer vi utvalgets forslag vedrørende annen lovgivning.

2. Ad. Forslag -  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

2.1 § 10 Plikt til individuell  tilrettelegging

NFU er skeptisk til den ordlyden som utvalget foreslår for denne paragrafen. Pliktsubjektet
skal bare kunne bli pålagt å gjennomføre individuell tilrettelegging som er rimelig. NFU
mener dette ikke sikrer den enkelte godt nok på de viktige arenaene som paragrafen gjelder.
NFU frykter at denne ordlyden vil føre til at mange pliktsubjekter lett vil argumentere med at
en individuell tilrettelegging ikke er rimelig. NFU ser at det kan bli for byrdefullt for enkelte
pliktsubjekter hvis retten til individuell tilrettelegging skulle bli absolutt. Men vi mener det
bør kunne brukes en formulering som gir større grad av plikt enn ordet rimelig. Skal
kommunene selv ta en vurdering på hvorvidt  det er særlig påtrengende  med individuell
tilrettelegging antar NFU at kommunene lett vil konkludere med at vilkåret ikke er oppfylt.
Slik vi oppfatter det vil det blant annet for grunnskolen være kommunen selv som skal ta en
vurdering på om det er en rimelig tilrettelegging som kreves. På grunnlag av den kunnskap
NFU har om kommunenes vilje til å bruke ressurser på mennesker med funksjonsnedsettelser
er vi redd dette vil føre til segregerte skoletilbud i stedet for tilrettelegging på nærskolen.

I forhold til skole ønsker NFU å knytte en kommentar til det som utvalget skriver på side 197
venstre spalte, andre avsnitt. Utvalget skriver "Det understrekes at plikten ikke innebærer en
utvidet rett til å gå på nærskolen i forhold til gjeldene rett" Slik NFU oppfatter dagens
rettssituasjon på området har den enkelte full rett til å gå på nærskolen. Dette med unntak av §
8-1 tredje ledd som gir mulighet til å fravike hovedregelen når "omsynet til dei andre elevane
tilseier det, kan en elev i særlege tilfelle flyttast". Departementet har understreket at unntaket
kun gjelder hvor en elev er til stor ulempe for andre elever, for eksempelt barn med sterk
utagering, og skal ikke komme til anvendelse fordi den enkelte trenger tilrettelegging.
Kommunen kan ikke anvende 3. ledd med begrunnelse i at det vil bli en for stor kostnad eller
ulempe hvis retten til å gå på nærskolen skal oppfylles.

2.2 § 11 Plikt til universell utforming av bygg og anlegg mv.

Manneråkutvalget (NOU 2001:22 Fra bruker til borger), foreslo handlingsplaner på tre
områder. Dette omfattet bygg, transport og IKT/informasjon. Det ble foreslått å sette
tidsfrister, nasjonale standarder og økonomiske virkemidler. Manneråkutvalget sidestilte
bygg, transport og IKT/informasjon ut fra erkjennelsen av at disse tre områdene må tillegges
samme betydning for å kunne oppnå full deltakelse. NFU mener det ikke er forenlig med
lovens formål å utelate IKT/informasjon under § 11. Det fremstår for NFU som underlig at et
område som er så viktig for visse mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke blir tatt med i §
11, men lar dette bli opp til den enkelte offentlige og private virksomhet. Dette vil i stor grad
medføre at det i realiteten ikke vil bli universell utforming av IKT/informasjon.
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3. Ad. andre  forslag til lovendringer

3.1 Sosialtjenesteloven

NFU ser at enkelte mennesker med funksjonsnedsettelser i praksis ikke vil bli tilstrekkelig
sikret gjennom et diskrimineringsvern. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser må, i
tillegg til en diskriminerings- og tilgjengelighetslov, få sin rett til hjelp etter
sosialtjenesteloven styrket og utvidet. NFU har over tid gitt uttrykk for at det er nødvendig
med en utvidelse og styrking av sosialtjenesteloven for å sikre at mennesker med kognitive
funksjonsnedsettelser kan få et tilbud om tjenester som kan bidra til likeverd og likestilling.
NFU ser derfor meget positivt på at flertallet i utvalget går inn for en endring av
sosialtj enesteloven.

3.1.1 Brukerstyrt personlig  assistanse

Det er allerede i dag personer med kognitiv funksjonsnedsettelse som har hatt vedtak på
brukerstyrt  personlig assistanse .  Dette har gitt meget positive utslag .  For det første fordi dette
medfører større forutsigbarhet og kontinuitet, noe som er spesielt viktig for dem. For det
andre er det uttalt at det er ønskelig med en utvidet brukermedvirkning for mennesker med
kognitiv funksjonsnedsettelse .  En ordning med brukerstyrt  personlig assistanse gir større
muligheter for individuell tilrettelegging av tjenester og for å realisere prinsippet om
brukermedvirkning.

3.1.2 Dagaktivitet

NFU ser dessverre at det er en tendens til at kommunene kutter i dagtilbudene for mennesker
med kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette er et tilbud som ikke er lovfestet og dermed det som
kommunen anser som enklest å ta bort. NFU oppfatter derfor forslaget fra flertallet om å
inkludere dagaktivitet som en ny pliktig tjeneste som et steg i  riktig retning.

3.1.3 Ferie

Utvalget har valgt å ikke foreslå at det skal inkluderes en rett til tjenester ved ferieopphold i
sosialtjenesteloven .  Dette mener NFU er en stor mangel ved utvalgets forslag .  Mennesker
med utviklingshemning som til daglig har behov for praktisk bistand og opplæring i hjemmet
og i andre situasjoner har som regel behov for bistand også på feriereiser.  Når mennesker med
kognitiv funksjonsnedsettelse må ha med bistandsyter(e) i forbindelse med ferieopphold,
medfører dette at de må bære utgiftene for lønn, reise og opphold for bistandsyteren(e). De
samlede utgiftene til bistandsyteren(e) blir derfor betydelige. Det vil for mange være
nødvendig at det er mer enn en bistandsyter med på ferien.  Med en ordinær uføretrygd,
relativt høye boutgifter og egenbetaling for tjenester vil det for de fleste ikke være mulig å
dekke slike utgifter for ferie. Det er også viktig å merke seg at trygdemottagere ikke
opparbeider rett til feriepenger.  For mennesker som i utgangspunktet ikke har forutsetninger
til å få seg en høy inntekt blir det umulig å skulle betale både for seg selv og en, eventuelt
flere ledsagere .  Feriereisen blir da et helt uoppnåelig gode.

Mennesker med utviklingshemning har behov for avbrekk i hverdagen som alle andre. Ferie
er et viktig sosialt gode. En rapport fra Statistisk Sentralbyrå viste at det i 1998 var ca 4 av 5
nordmenn som dro på ferietur med minst fire overnatninger. Av de som sjelden kommer seg
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på ferie er utviklingshemmede. NFU mener det må legges til rette for at personer med
utviklingshemning også i forhold til ferie gis rett til en tilværelse mest mulig på lik linje med
andre. Slik det er i dag finns det ingen eksplisitt lovhjemmel for at kommunen skal yte
tjenester under ferieopphold. Vi mener det blir et kunstig skille dersom tjenester under
ferieopphold ikke skal omfattes av kommunens hjelpeplikt. Slik vi ser det innebærer dette en
faktisk diskriminering av personer med funksjonshemning som er avhengig av hjelp for å
kunne reise noe sted.

Formålsparagrafen i sosialtj enesteloven § 1-1 sier at loven skal bidra til "økt likeverd og
likestilling" og bidra til at den enkelte får en "aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med
andre" Vi mener dette harmonerer dårlig med den praksis som kommunene har lagt seg på i
dette spørsmålet. NFU mener at nødvendig ledsager på reiser må tildeles individuelt på
samme måte som tjenester i den enkeltes hjem. En garanti for at den enkelte får ferie etter
egne behov og ønsker er at nødvendig ledsagertjeneste på feriereiser bygges inn i
vedkommendes totale tilbud fra kommunen. Vi erfarer at det i dag er store variasjoner i de
enkelte kommunene og at det stadig blir flere og flere kommuner som helt kutter tilbudet om
ferie. Dette med begrunnelse i at kommunene ikke er lovpålagt å dekke utgifter til ferie.

Etter NFUs oppfatning er det nødvendig at det med hjemmel i lov blir pålagt kommunene å
dekke lønnen for bistandsyteren(e). Andre ekstrautgiftene som reise og oppholdsutgifter
mener vi bør dekkes over folketrygden som en type stønad på linje med grunnstønaden.

3.1.4 Rettighetsfesting

Utvalgets flertall går ikke inn for å rettighetsfeste personlig assistanse, dagaktivitet eller de
allerede eksisterende tjenestene i § 4-2 bokstav a-d. NFU mener at ytelsene etter
sosialtjenestelovens § 4-2 bør rettighetsfestes. NFU mener at dette er spesielt viktig fordi
sosialtjenestelovens § 8-4 om brukermedvirkning ikke fremstår som en reell regel. Slik vi
oppfatter det anvender ikke kommunene regelen om brukermedvirkning aktivt. For
mennesker som har behov for bistand etter § 4-2 gis det lite rom for egen innflytelse på den
hjelp de skal motta. Det kan oppleves som om det er kommunen og de ansattes ønsker, behov
og økonomi som styrer valget av tjenester.

Med vennlig hilsen

Helene Holand ibeke eim- sugen
forbundsleder( sign.) generalsekretær
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