
Innspill fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Bærum lokallag til Handlingsplan 2022-2025 

Er det mulig for personer med utviklingshemming å få likestilte og verdige liv i Bærum? 

Det var «bred politisk enighet» om at utviklingshemmede skulle få leve et liv som den gjengse borger 

da en gjennomtenkt og visjonær reform ble innført i 1991 (HVPU). Arkitekten bak reformen var en 

lege. 30 år senere har reformen havarert. Utviklingshemmede blir igjen plassert i institusjonspregede 

boligkompleks. Få har meningsfullt arbeid, dagtilbud reduseres og mulighetene til å delta i 

fritidsaktiviteter er svært begrenset. 

I hvilken grad bidrar forslag til tiltak i handlingsplanen til å bedre situasjonen for disse innbyggerne? 

La oss begynne med de yngste. Det er ønske om å implementere samhandlingsmodellen for bedre 

tverrfaglig innsats (BTI). Dette står både under barnehager og oppvekst skole. Det er bra at 

kommunen vil satse tidlig, og også involvere foresatte. Modellen skal bidra til å styrke samhandling 

mellom tjenestene, sikre at oversikt over kartlagte behov følger barnet gjennom oppveksten og bidra 

til inkludering og god livsmestring. Det står at modellen skal også implementeres for 

tjenesteområdene Oppvekst skole/barnehage samt Helse og Sosial i tillegg til kommunens øvrige 

tjenester. Det står ikke hvilke disse er, men det bør i alle fall være tjenester under Pleie og omsorg. 

I dette arbeidet bør Koordinerende enhet få en meget viktig rolle. Enheten må få myndighet og 

mandat til å jobbe innenfor alle sektorer slik at pårørende kan slippe koordineringsansvaret. 

Koordinerende enhet skal ha kunnskap om tilbud og tjenester, og være opplært til å koordinere. 

Bærum kommune bruker i dag mange andre faggrupper som ikke innehar kompetansen, og hvor 

dette går utover den jobben de egentlig er ansatt for å utføre/de har fagkompetanse på. Egne 

erfaringer og forskning viser at pårørende bruker mye tid og energi på å få kunnskap om tjenester, og 

ivaretagelsen av deres rettigheter og behov hviler på familien selv. I de kommunene hvor 

koordinerende enhet har en viktig rolle for pårørende viser det seg at de pårørende trenger færre 

tjenester, som f.eks. avlastning, det tar lengre tid før de søker andre tjenester og at barnet får bedre 

hjelp.  

Riksrevisjonen slår i en fersk rapport fast at familier med funksjonshemmede og alvorlig syke barn 

ikke får den hjelpen de trenger og har rett på. Oppfølgingen av barna hviler på familien. Styrking av 

avlastning, BPA og omsorgsstønad må til. Riksrevisjonen anbefaler en vurdering av hva som skal til 

for at ordningen med koordinator skal fungere bedre i praksis. De foreslår selv en styrking av 

ordningen, men også bedre opplæring og veiledning. 

Digitalisering av arbeidsprosesser i Fritid og avlastning. Det er fint at det er ønskelig å digitalisere 

timelister, men denne avdelingen har først og fremst behov for flere ressurser for å utvide tilbudene. 

Det er over år blitt reduksjon i avlastning, støttekontakt og ferie/fritidstilbud. Avlastningstilbud blir i 

økende grad gitt som gruppetilbud, noe som slett ikke passer alle. Voksne personer med 

utviklingshemming, som bor i samlokaliserte boliger, får ikke dra på ferie eller helgeturer med 

tjenesteytere fra kommunen. De er avhengig av familie eller andre for å kunne ha slike opplevelser, 

og i praksis er det mange som ikke får dette til eks. hvis personen har omfattende bistandsbehov. I 

andre kommuner som er dårligere økonomisk stilt enn Bærum får også disse personene reise på ferie 

med bistand fra kommunens tjenesteytere. Vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor dette ikke lar seg 

gjøre i Bærum? 

Haug skole. Foreslåtte kutt er nå blitt reversert. Skolen er blitt tappet for ressurser over flere år 

samtidig som barna har behov for mer hjelp/tettere oppfølging. Det begynte for flere år siden med å 

fjerne psykologer og sosionomer. Psykologer som bl.a. kartla barnas behov og veiledet personale. 



Sosionomene som koordinerte tilbudene og bisto familiene. Etter hvert er også de andre 

faggruppene krympet.  

Ungdomsrådet mener at flere elever bør over på nærskole. Dette er også i tråd med reformen av 

1991, og ønske om en inkluderende nærskole for alle. Rådet mener dette vil føre til økt kunnskap og 

forståelse for funksjonshemmede i samfunnet. Økt inkludering vil også gi økt deltagelse i arbeidslivet. 

Det er galt å frata barn retten til et godt tilrettelagt tilbud på nærskolen. Det bør jobbes videre med 

Ungdomsrådets tanker om flere barn integrert på nærskolen, samtidig er det viktig å ivareta 

fagmiljøet på Haug.  Haug skole må være et ressurssenter for alle elever i Bærum, og en skole for de 

som ikke har mulighet for å benytte nærskolen. 

Haugtun, barne- og avlastningsbolig. Det er i gang en utredning om ny avlastning- og barnebolig med 

8-10 rom. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at Statens Helsetilsyn har gitt ut en veileder 

hvor det bl.a. står 

 Boligen bør være mest mulig lik et vanlig hjem 

 Det bør ikke etableres større boliger enn for fire barn 

 Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med 

tilknyttede utearealer 

Det planlegges ikke en bolig slik planene fremstår, men for en institusjon. De barna som får plass er 

multihandikappede og vil oppholde seg her min. 14 dager pr. mnd. For denne gruppen er det derfor 

ekstra viktig at boligen får mest mulig preg av et hjem. Vi ber om at kommunen følger Direktoratets 

retningslinjer, og heller bygger to boliger hvis det er behov for så mange plasser. Kanskje vil det være 

billigere å bygge om Glitterudveien for kun fire barn, og vurdere om en av de nedlagte barnehagene 

kan benyttes (med noe ombygging) til barnebolig. En plassering på Haugtun vil være uheldig, og NFU 

kan ikke støtte dette. Beliggenheten er svært isolert, kun med en spesialskole i nærheten. En slik 

segregert løsning vil stride mot retningslinjer og konvensjoner som skal sikre barn og 

funksjonshemmedes rettigheter. Vi minner om Barnekonvensjonen som hevder barnets rett til å 

vokse opp i eget hjem, og at andre typer tjenester bør være det som blir vurdert og tilbudt i første 

omgang. 

Dette fører oss over til 

Reduksjon av omfang og ytterligere vekst av Brukerstyrt personlig ass. (BPA). Dette er ment som et 

likestillingsverktøy og gir en mulighet for å leve sammen med sin familie og delta på ulike arenaer 

ved hjelp av sin assistent. Der hvor denne ordningen fungerer godt viser det seg at ordningen er 

billigere for kommunen enn hjemmetjenestene og avlastning. Nordlandsforskning har foretatt en 

undersøkelse blant pårørende til barn med stort behov for avlastning (tilsvarende barne- og 

avlastningsbolig). De fleste av disse mener de ville ha beholdt barnet hjemme lengre og hatt mindre 

behov for avlastning om de hadde hatt en god BPA-ordning. Vi oppfordrer kommunen til å se på BPA 

opp mot hjemmetjenester og barne- og avlastningsbolig, utbygging av Solbergveien og 

Klokkersvingen osv. En BPA-ordning vil trolig være en bedre ordning for barnet og sette familien i en 

bedre situasjon samtidig som kommunen vil tjene på det økonomisk. Vi ønsker en styrking av BPA-

ordningen både som avlastningstiltak og for voksne med funksjonsnedsettelser, slik at kommunen 

bidrar til at denne gruppen kan leve best mulig liv i tråd med den enkeltes ønsker og behov. 

Arbeid og skole. I Budstikka 27.10.21 var det intervju med en ung jente som hadde arbeidstrening på 

Sæteren gård. Hun uttaler «som alle andre ungdommer skal også jeg ut i arbeidslivet etter skolen. Da 

er denne arbeidstreningen verdifull erfaring, det betyr mye å få lov til å være ute». Hun går nå 5. og 

siste år på Sandvika v.g.s. Hun har vært heldig. Det er nå slik at de færreste får et 5. skoleår. 



Sannsynligheten for at hun får plass i en vernet bedrift er mye større enn en jobb i det vanlige 

arbeidslivet. Alle, som går ut av videregående, har rett til en arbeidsvurdering. Det er bare ett unntak 

– Nav trenger ikke vurdere personer med utviklingshemming. Så de får heller uføretrygd i 18-års 

presang. Det er uverdig behandling av disse unge menneskene. Det er diskriminering, og det er 

uvettig sløsing av ressursene i samfunnet vårt.  

Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) ble opprett for personer med utviklingshemming i forbindelse 

med reformen. I Bærum brukes plassene til andre grupper, og de finnes bare på ARBA. VTA-plasser 

gir gruppen utviklingshemmede tilgang til noe av det beste vi menneske kan oppleve: gleden over å 

stå i arbeid. Å oppleve arbeidsfellesskap og bidra til verdiskapingen. Disse plassene er et Kinder-egg: 

De gir utviklingshemmede et bedre liv, de er billigere for det offentlige enn dagsenterplasser, og de 

er samfunnsøkonomisk sett superlønnsomme. Det må opprettes flere VTA-plasser i Bærum, også til 

denne gruppen. De videregående skolene må få flere samarbeidspartnere i næringslivet. 

Bærum Arbeidssenter produserer masse flotte produkter av høy kvalitet. Det er viktig at dette 

ivaretas, og styrkes. Flere av arbeidstakerne har nå redusert tilbud med færre dager, men ønsker seg 

flere dager. Arbeidssenteret regner en arbeidsleder pr. tre arbeidstakere. Det må være billigere for 

kommunen å ansette en arbeidsleder enn å staffe opp/ansette tjenesteytere i tre samlokaliserte 

boliger. 

De som ikke er produktive nok får kanskje tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud. Her er det også 

blitt flere begrensninger. Mange har nå tilbud bare noen få dager eller timer. Tilbudene gis mer i 

form av gruppetilbud, noe som passer dårlig for de med større og sammensatte 

funksjonshemminger. Under HP behandlingen i fjor ble budsjettet til dagtilbud redusert med 2,3 mill 

kr. Dette kommer til å forverre situasjonen ytterligere. Med tanke på at dette er en svært sårbar 

gruppe med begrensede muligheter for å delta på ulike arenaer i samfunnet, ber vi om at dette 

kuttet reverseres. Mange har som følge av Korona sittet i leilighetene sine uten dagtilbud, felles 

aktiviteter i boligen og med lite og begrenset besøk. 

Boligpolitikken. Gjennomsnittlig antall beboere (ikke brukere) per samlokalisert bolig øker for hvert 

år. De neste boligene er planlagt med 12 – 16 beboere på tross av at all forskning viser at mindre 

boenheter er mer lønnsomt. Det er ikke bevist at fagligheten er bedre eller at det er mer stabilt 

personell ved større enheter, men tvert imot.  Helseoppfølgingen er dårligere.  Boligkompleksene 

minner om institusjoner. Samtidig øker utgiftene pr. beboer. Ikke rart. Mange ansatte, manglende 

kompetanse, dårlig/mangelfull opplæring og stor gjennomtrekk av personalet fører til mangelfull 

oppfølging av beboerne. Når de da i tillegg mister/får redusert dagtilbud og fritidsaktiviteter blir ikke 

situasjonen bedre. Anbefalinger og forskning har angitt et tak på maks 6 beboere. Vi håper 

kommunens politikere vil ta en gjennomgang av boligpolitikken, og reversere tidligere vedtak om 8-

12 boenheter samlet. 

Tilbudene til personer med utviklingshemming er i dag spredd over flere avdelinger Det gjør det 

vanskelig for pårørende å finne fram, og fører til at flere ansatte må bruke til på samarbeid. De fleste 

tilbudene ligger under Pleie og omsorg, men personer med utviklingshemming er ikke pleietrengende 

selv om mange av tjenestene bærer pre av en slik tankegang. Tjenestene til personer med 

utviklingshemming blir utformet stadig mer lik tjenester til eldre. Deltakelse og aktive liv er de 

overordnede målene for all habilitering og rehabilitering av mennesker med funksjonsnedsettelser. 

NFU oppfordrer politikerne til å utfordre kommunen på å vurdere en sammenslåing av tilbud og 

tjenester til personer med funksjonsnedsettelser bør samles i en enhet med fokus på habilitering og 

rehabilitering. Dette vil føre til mindre bruk av tid for ansatte til samarbeid samtidig som fokus på 

habilitering og rehabilitering vil gi personer med utviklingshemming bedre livskvalitet og stimulere til 

Kommentert [smn1]:  



mer selvhjulpenhet. Personer med utviklingshemming skal ikke ha pleie, men stimuleres til 

selvstendige liv. Personer med utviklingshemming skal som alle andre innbyggere ha samme rett til å 

delta på samfunnets ulike arenaer, skal ha samme muligheter og frihet til å velge ulike løsninger 

tilpasset ønsker og behov. Dette er også i tråd med uttalte mål lokalt i kommuneplanens 

samfunnsdel, i en videre sammenheng som en del av FN’s bærekraftmål og nedfelt i konvensjonen 

om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det handler om likestilling og 

menneskeverd. 

Bærum kommune har dessverre en vei å gå for å oppnå disse målene. Vi håper på visjonære 

politikere som ønsker å gjøre en forskjell, og bidra til tiltak for å bedre vilkårene for personer med 

utviklingshemming ikke det motsatt. 

 

Bærum, 5. november 2021 

For Styret i NFU Bærum lokallag 
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