Lovverket

Hva sier Stortinget?

Pasientrettighetsloven
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til
medvirkning
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.
Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes
evne til å gi og motta informasjon.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig
utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det
skal legges stor vekt på hva pasienten og
brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2
første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Barn under 18 år
skal tas med på råd når barnets utvikling og
modning og sakens art tilsier det.
Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste
pårørende rett til å medvirke sammen med
pasienten.
Helse- og omsorgsloven
§ 3-10. Pasienters og brukeres innflytelse og
samarbeid med frivillige organisasjoner
Kommunen skal sørge for at representanter
for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen
av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Kommunen skal sørge for at virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av
loven her, etablerer systemer for innhenting av
pasienters og brukeres erfaringer og
synspunkter.
Helse- og omsorgstjenesten skal legge
til rette for samarbeid med brukergruppenes
organisasjoner og med frivillige organisasjoner
som arbeider med de samme oppgaver som
helse- og omsorgstjenesten.

To enstemmige Storting gikk inn for
«ansvarsreformen», som førte til at vi la ned de
store sentralinstitusjonene for mennesker med
utviklingshemming
To ulike regjeringer - en sosialistisk og en
borgerlig, stod bak denne reformen.
Det er ikke fattet nye og endrede vedtak i
Stortinget etter dette.

Rett til å
bestemme hvor
du vil bo?
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Når kommunene nå bygger store
bofellesskap og andre institusjonslignende
boformer, så gjør de det på tross av en villet
og vedtatt politikk som handler om et
inkluderende samfunn.
I kommunene er det alltid en etat som har
ansvar for boliger, men etater heter ulikt fra
kommune til kommune. Sjekk først hvem i
kommunen din som har ansvar.
Når kommunen vurderer om de skal bygge, hvor
det skal være, hvor mange boenheter det dreier
seg om, standarden med mer, så skal alltid
politikere avslå eller vedta det. Det betyr at det
er viktig å benytte rådet som er kommunens
eget råd, men like viktig er det å finne måter å
opplyse politikerne på slik at de – når de skal
fatte vedtak – vet hva de faktisk er med på å
bestemme.
Bruk fylkes/regionleddet i organisasjonen din!
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Et hjelpemiddel til deg som
representerer:
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
og jobber med spørsmål om bolig,
enten gjennom organisasjonen
eller gjennom
Kommunale råd for likestilling for
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prinsipprogrammet til
Norges Handikapforbund:

Prinsipprogrammet til
Norsk Forbund for
Utviklingshemmede:
«At mennesker med utviklingshemning har
samme verdi og rettigheter som enhver
annen, innebærer at det skal legges til rette
slik at de kan benytte de ordinære tilbudene
i samfunnet. Dette gjelder barnehage, skole
og fritidstilbud. En skal også ha rett til å
velge hvor en ønsker å bo»
«Mennesker med utviklingshemming har
rett til reell innflytelse på sitt eget liv og
til å fatte egne beslutninger.
Med innflytelse over alle forhold i livet
menes innflytelse over hvor og hvordan en
vil bo, over om en vil bo alene eller sammen
med andre, over hvilken hjelp en har behov
for og hvordan denne hjelpen skal gis»

Knapphet på tilgjengelige boliger tvinger
mange funksjonshemmede inn i lite
tilfredsstillende boligløsninger. Funksjonshemmede bor fortsatt mot sin vilje i
institusjon eller i institusjonslignende
boformer.

Alle mennesker skal ha lik rett til å
velge bosted, bomiljø og boform.


Myndighetene skal innføre nye og
mer effektive tiltak for å øke
andelen tilgjengelige boliger i den
ordinære boligmassen; eide og
leide boliger, samt studentboliger.



Segregerende boligløsninger, som
for eksempel store bofellesskap,
skal ikke forekomme.




Alle skal ha mulighet til å eie sin
egen bolig.
Myndighetene skal innføre til
skuddsordninger som i sin helhet
bidrar til at hushold med
funksjonshemmede kan
foreta nødvendige
tilpasninger/
ombygninger.

Husbanken fikk i 1994 ansvaret for å gi
tilskudd til omsorgsboliger. Sosial– og
Helsedepartementet og Kommunal– og
arbeidsdepartementet skriver i
Rundskriv I-27/97:
«For yngre og voksne funksjonshemmede
er det spesielt viktig at boligene lokaliseres
og integreres i det vanlige bomiljøet, slik at
behovet for et mest mulig normalt dagligliv
ivaretas.»

Ny veileder fra Husbanken i 2009:
(Veileder for utforming av omsorgsboliger og
sykehjem)

«Ved å etablere fellesskapsløsninger finnes
alltid en fare for å bygge nye miniinstitusjoner. Dette påvirkes også av andre
aspekter som ansattes holdninger, måten
tjenestene blir organisert på, og lokalisering.
Erfaring viser at tette bokollektiver kan
fungere godt for noen, men er komplisert og
kan bidra til konflikter og frustrasjon der det
ikke fungerer. Husbanken anbefaler derfor
små grupper fra 4 til maksimum 8 i boliger»
(HB 8.F.7)

