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Rapport kommunedelplan for Mennesker med nedsatt funksjonsevne! 

 

1. Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger 

Vi ser at det er gjennomgående lite dokumentasjon rundt vår brukergruppe. Den er stort 
sett fraværende i de ulike kommunedelplanene som foreligger. Hovedfunnene vi har gjort 
i arbeid med kommunedelplan for mennesker med utviklingshemming og som bør ha stort 
fokus frem mot 2040 er;    

• Tilrettelagte boliger  

• Miljøarbeidertjenester 

• Koordinerende enhet/tjenestekontor 

• Dagtilbud/arbeid 

• Tidlig innsats 

• Velferdsteknologi 

 
Den målte forekomsten av psykisk utviklingshemming varierer i forhold til studium, men 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår tallet til å ligge på rundt 3% av befolkningen. Av 
disse har 2,5% mildere former for utviklingshemming mens 0,1 befinner seg i kategorien  

‘alvorlige psykisk utviklingshemmede’. 
https://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-samtidige-sykdommer 

 
 

2. Innledning 

a. Presentasjon av arbeidsgruppen 

Hege Kasbo Fog, leder av arbeidsgruppen og avdelingsleder 

Marthe Henriksen, fagansvarlig 

Siri Bøhler Fundingsrud, ansatt avdeling utviklingshemmede 

Lise Hansen, ansatt avdeling utviklingshemmede 

Camilla Moseby, ansatt avdeling utviklingshemmede og fagforbundsrepresentant 

Runo Lilleaasen, pårørende og borettslagsleder for Lilleveien bofellesskap  

 
 
b. Avgrensning  

Vi har tatt for oss psykisk utviklingshemmede alle livsfaser i denne rapporten.  
 
 
 

 

https://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-samtidige-sykdommer
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c. Nåsituasjonen/status 
Pr i dag har vi 26 mennesker med psykisk utviklingshemming som mottar 
tjenester. I Marker kommune har vi ett bofellesskap med 7 leiligheter der det bor 
til sammen syv personer. Borettslaget er et frittstående borettslag hvor beboerne 
eier sine egne leiligheter og kommunen tilbyr sine tjenester. Per i dag er det 13 
årsverk ansatt i avdeling utviklingshemmede, som omfatter bofelleskap og 
dagsenter. Samarbeid med pårørende og verger fungerer godt. Per dato er det tre 
hjemmeboende brukere som venter på bolig og vi har flere brukere som ikke har 
tilstrekkelig tjenestetilbud i eget hjem.  
 
Kommunen gir i dag tilbud om dagsenter. Dette er ikke lovpålagt, men tilbudet 
anses som svært viktig for brukerne og dekker en tid på døgnet som ellers måtte 
bemannes i bolig. Dagtilbudet forebygger problemstillinger som for eksempel 
utagering og ensomhet for den enkelte bruker og reduserer dermed kostnader for 
kommunen i det lange løp. Dagsenteret er åpent både for hjemmeboende og 
beboerne i Lilleveien Borettslag. Dagsenteret har også en utleieplass til bruker fra 
annen kommune. Det er etablert samarbeid med andre instanser om dagtilbud, 
både til hjemmeboende og de som bor i borettslaget. Instanser det samarbeides 
med er Innovi, Samvirkelaget bruktbutikk, Felleskjøpet og Rema 1000. Hvor 
brukerne har sitt dagtilbud, er avhengig av den enkeltes funksjonsnivå.  
 
Kommunen tilbyr helse- og omsorgstjenester etter loven, herunder BPA 
(brukerstyrt personlig assistent), støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, 
hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. 
 
Det er vanskelig å finne kvalifiserte støttekontakter som holder over tid. 
Avlastning er en dyr tjeneste og vi har ikke egne avlastningstilbud i kommunen.  
 
BPA er ikke kostnadseffektivt og fremtidens behov er ikke forenelig med 1 til 1 
bemanning.  

 
Kommunen har en stabil og kompetent gruppe ansatte på fagområdet. Forholdene i 
kommunen er små og de ansvarlige har god oversikt over den enkeltes brukers 
behov. Det er også kort vei mellom de ansatte og ledelsen.  

 
Barn og unge opp til 18 år har tett oppfølging av koordinator som bidrar i 
samarbeid med øvrige aktuelle instanser. 
 
Det er grunn til å tro at det er ytterlige personer med utviklingshemming i 
kommunen, som av ulike årsaker ikke mottar tjenester. 
 

 
3. Aktuelle nasjonale og lokale føringer som er brukt 
 
Folkehelsemeldingen, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient- 
og brukerrettigheter, Stortingsmelding nr 6, 10, 19, 26, 29 og 45. NOU; trygg hjemme og 
innovasjon i omsorg. Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering. 
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4. Utviklingstrekk, endringer og trender i befolkningens helse 

Funn fra epidemiologiske studier tyder på at mennesker med psykiske 
utviklingshemminger er mer sårbare i forhold til mentale og fysiske lidelser enn 
befolkningen som helhet. Grunnen til dette er til dels biologiske (genetiske feil, 

hjernefeil) og dels psykologiske (stigmatisering, manglende sosial integrering). Det er 
imidlertid viktig å være bevisst på den store heterogeniteten i kategorien psykisk 
utviklingshemmede – noe som bidrar til å gjøre den epidemiologiske forskningen 
særdeles utfordrende. Blant områder som avhenger av mer forskning kan nevnes 

forekomsten av fysiske lidelser, terapeutiske intervensjonsbaserte undersøkelser samt 
forholdet mellom dødelighet og fysisk helse. 

https://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-samtidige-sykdommer  

 
a. Demografisk utvikling.  

 
SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/11168/tableViewLayout1/  
 

 
 

Tabell: Antall 
utviklingshemmede 
med tjenester i 
Marker Kommune 
2019-2040. Økning 
med 3 % etter 
WHO’s anslag. 
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https://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-samtidige-sykdommer
https://www.ssb.no/statbank/table/11168/tableViewLayout1/
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5. Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden 
 
a. Kvalitet 

 
Tiltak Ansvar Parter Tidspunkt 
Sikre tjenestetilbudets kvalitet og 
et likeverdig tjenestetilbud 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk 

Løpende 

Helse- og omsorgstjenester som 
tilbys eller ytes etter loven skal 
være forsvarlige. 

Rådmann Virksomhetsleder  Løpende 

 

Slik gjør vi det frem mot 2040: 

Kommunen må sikre at tjenestetilbudet har høy kvalitet og at brukerne mottar et 
forsvarlig og likeverdig tjenestetilbud hvor pasientsikkerhet, verdighet og 
medvirkning legges til grunn for tjenesteutøvelsen.  Det må foreligge rutiner og 
prosedyrer som sikrer at tjenesteutøvelsen er i tråd med lov og forskrift.  

 

b. Arbeidstakere og kompetanse 

Tiltak Ansvar Parter Tidspunkt 
Det må hele tiden 
arbeides aktivt for å 
rekruttere 
nøkkelpersonell med 
relevant kompetanse. Det 
må satses på 
kompetanseutvikling og 
legges til rette for etter- 
og videreutdanning, samt 
å ha et aktivt 
læringsmiljø. 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk 

Løpende 

Renhold av avdelingene 
må utføres av personer 
med relevant 
kompetanse. 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk 

Løpende 

 

Slik gjør vi det frem mot 2040: 

Personell som utfører tjenestene, skal være i stand til å utføre sine lovpålagte 
oppgaver. For at det skal skje, må de ha tilstrekkelig fagkompetanse som sikrer 
tjenestene. Dette gjelder brukere i alle livets faser. Det må satses på 
kompetanseutvikling og legge til rette for etter –og videreutdanning, være ett 
aktivt læringsmiljø. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass med en tydelig 
arbeidsgiverstrategi, åpenhet, høy etisk bevissthet med en livsfaseorientert 
personalpolitikk. 
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c. Organisering, ledelse, samarbeid 

Tiltak Ansvar Parter Tidspunkt 
Tilrettelegge for helhetlig 
tenkning og økt 
fleksibilitet innenfor 
tjenestenes samlede 
ressursrammer 

Rådmann Virksomhetsleder 
Avdelingsleder 

Løpende 

Etablere koordinerende 
enhet 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk 

2020 

Etablere ambulerende 
miljøarbeidertjeneste 
innenfor avdelingen 

Rådmann Virksomhetsleder 
Avdelingsleder 
Politisk 

2020 

 

Slik gjør vi det frem mot 2040: 

Kommunen trenger en godt organisert og hensiktsmessig tjeneste der den enkeltes 
behov står i fokus. Det blir spesielt viktig med tverrfaglig samarbeid mellom 
brukere, miljøtjeneste, dagtilbud, hjemmetjeneste, skole/barnehage, 
frivillighetstjeneste, pårørende og fastlege osv. Det må tilrettelegges for helhetlig 
tenkning og økt fleksibilitet innenfor tjenestenes samlede ressursrammer.  

Ved å etablere en koordinerende enhet, vil vi sikre samhandling og at 
tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker. Kvalitetssikring av tjenester 
ved tidlig innsats av koordinerende enhet og helsestasjon, vil ha betydning for 
fremtidige økonomiske rammer og gi et mer sammensatt bilde av fremtidige 
behov.  

 

d. Teknologi 

  

Tiltak Ansvar Parter Tidspunkt 
Økt fokus på 
velferdsteknologiske 
løsninger. 
 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk 

Innen 2020 

Kompetanseheving 
og opplæring av 
ansatte og brukere 

Rådmann Virksomhetsleder 
Avdelingsleder 
Ergoterapeut 

Innen 2020 

 

Slik gjør vi det frem mot 2040: 

Velferdsteknologi er et aktuelt satsingsområde for mange brukere av kommunale 
tjenester, også vår brukergruppe. Dette kan bidra til at hverdagen gjøres enklere, 
og øke følelsen av mestring og selvstendighet. Teknologi kan ikke erstatte 
mennesker innenfor helse- og omsorgssektoren, men være et nødvendig 
supplement.  
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Kompetanseheving og opplæring er en nødvendig forutsetning for bruk av 
teknologiske løsninger. Følgende teknologityper ønskes integrert i kommunens 
ordinære helse- og omsorgstjenestetilbud; trygghetsskapende teknologier, 
mestringsteknologier og velværeteknologier. 

 

Velferdsteknologi er ifølge NOU 2011; 11: Teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Styrker den 

enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen tross for sykdom og sosial, psykisk eller 
fysisk nedsatt funksjonsevne. 

 
e. Bygninger 

Tiltak Ansvar Parter Tidspunkt 
Tilrettelegge for at 
alle skal kunne bo 
lengst mulig i egen 
bolig. 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk 

Løpende 

Sikre at krav om 
universell utforming 
følges 

Rådmann Virksomhetsleder Løpende 

Tilstrekkelig antall 
egnede boliger 

Rådmann Virksomhetsleder 
Politisk  

Løpende 

 

Slik gjør vi det frem mot 2040: 

Kommunen må arbeide for at alle skal kunne bo lengst mulig i egen bolig hvor en 
tilbys tilrettelagte tjenester. Per i dag, står kommunen med for få tilrettelagte 
boliger. Det gjør at vi må spre tjenestene på flere arenaer, noe som igjen er lite 
kostnadseffektivt.  

Stortingsmelding 19, Folkehelsemeldingen, 4.4.3, 

«For mange utgjør nabolaget den største kilde til tilhørighet og nettverk, og for 
møter mellom generasjonene. Boliger som er gode å leve i og gode å bli gamle i, 

gir eldre økt trygghet og mer frihet til å leve aktive og selvstendige liv» 

 

f. Andre viktige virkemidler eller suksessfaktorer 

Slik gjør vi det frem mot 2040: 

Kommunen må sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til 
å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Dette kan gjøres ved; Økt 
samarbeid med frivillige lag og foreninger. Det er viktig med helsefremmende 
tiltak og rehabilitering for å gi tjenester på laveste kostnad- og omsorgsnivå med 
fokus på livskvalitet. Vi må kartlegge den enkeltes ressurser og legge til rette for 
egenmestring og deltakelse. 
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6. Konklusjon/satsningsområder 

Marker kommune gir i dag et godt tilbud og ulike tjenester til psykisk utviklingshemmede 
for de som bor i tilrettelagt bolig. Tilbud til de hjemmeboende er varierende og ikke godt 
nok tilrettelagt. De dataene vi har, tilsier at behovet for tjenester vil øke i takt med 
befolkningsveksten. Flere brukere, endring i diagnosebildet og et stadig mer krevende 
samfunn vil sette større krav til kapasitet og kvalitet på dette området.   

Kommunen trenger flere tilrettelagte boliger til psykisk utviklingshemmede. Vi ser 
allerede nå at det er for få tilrettelagte boliger og behovet vil øke frem mot 2040. Dette 
gjelder både bofellesskap og frittstående boliger. Kommunen bør se på muligheter for å 
samlokalisere tjenestene i et eventuelt nybygg, gjerne etter dagens modell med selveiende 
borettslag. Bofellesskap vil for mange i brukergruppa være det beste tilbudet hvor bolig 
kombineres med sosialt fellesskap og mulighet for vennskap. Det faktiske behovet for 
økning i leiligheter i bofellesskap ligger på 5-7 boliger. Dette vil være kostnadseffektivt i 
forhold til; 

• Bedre utnyttelse av personalressurser 

• Nyttegjøring av allerede etablert og god kompetanse 

• Muligheter for å ta tilbake tjenester som i dag ikke er kostnadseffektive for 
kommunen; blant annet avlastning og BPA. 

• Fremtidens rekrutering av helsepersonell tilsier at det vil være vanskelig med 1 til 1 
bemanning 

• En mulig inntektskilde for kommunen med utleieleiligheter til andre kommuner. 

Det bør satses på miljøarbeidertjeneste i samarbeid med øvrige hjemmebaserte tjenester. 
Per i dag har ikke kommunen dette tilbudet. Det er mange utviklingshemmede som i dag 
får tjenester av hjemmesykepleien. Dette er ikke et optimalt tilbud i forhold til 
brukergruppas behov. 

Kommunen bør etablere koordinerende enhet, hvor pårørende/brukere kan henvende seg 
for å få oversikt over kommunens tjenester. En slik enhet vil bedre kvaliteten på 
kommunens tjenester på feltet og bidra til kostnadseffektive løsninger. Enheten vil være et 
knutepunkt for alle instanser i kommunen der det er behov for samordning av 
tjenester/veiledning. En slik kvalifisert koordinerende enhet vil også kunne bidra til 
kompetanseheving i barnehage og skole i et nært samarbeid med PPT (pedagogisk, 
psykologisk tjeneste) og Habiliteringstjenesten. 

Det bør fokuseres på støttekontakttjenester, der brukerne gis mulighet til å være delaktige 
i det sosiale liv. Vi ser i dag at dette er et vanskelig område for brukergruppen. Brukerne 
opplever stor grad av ensomhet, og de eneste venner de har er “betalte venner”.   

 


