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Hvordan kan Nordreisa Kommune akseptere daglige brudd på menneskerettighetene, spesifikt: FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? 

Daglig og systematisk skjer det brudd på menneskerettigheter til beboere på Guleng. Det er beboere 

som deler felles assistent som medfører at retten til et selvstendig liv ikke blir oppfylt. Fakta er blant 

annet at beboere som deler assistent, må vente i mange timer på at andre beboere skal stå opp for 

at de skal få gjøre en aktivitet utenfor leiligheten. Når den andre endelig står opp, må de finne en 

felles aktivitet som skal tilpasses begges funksjonsevne. For de som har personale med 3-delt turnus, 

må aktivitetene i tillegg tilpasses vaktskifter.  

Hverdagslivet til utviklingshemmede handler mye om tvang og makt. Det handler om at de fratas 

selvbestemmelse og rettslig handleevne. Dette er en gruppe som har så lav status at det ikke får 

noen følger å bryte deres rettigheter.  

Et fullverdig liv er også å ha et fellesskap med andre, det kan være å ha en jobb å gå til eller et 

dagsenter tilbud som er skilt fra bolig for å unngå institusjonalisering og totalomsorg. Dagtilbudet er 

ekstra viktig for dem som ikke har (eller får) mulighet til å delta i ordinært arbeidsliv.  

Hvorfor kan ikke kommunen oppfylle denne gruppens rettigheter når staten har 

finansieringsordninger. Slik vi ser det, er tjenestetilbudet selvfinansierende når innslagspunktet for 

statlig tilskudd etter ordningen for særlig ressurskrevende helse og omsorgtjenester er nådd.   

Innslagspunktet fra staten er kr 1361000,-, over dette får kommunen dekt 80 % av kostnadene, det 

vil si at kommunen betaler 20 % av utgifter over 1.3 mill.  I tillegg mottar kommunen tilskudd på kr 

677000,-pr person som har diagnose psykisk utviklingshemmet. Dette tilskuddet gis uten krav om 

dokumenterte utgifter.  

Nordreisa Kommune krever refundert ca kr 550,- pr time tjeneste disse brukerne får. Det vil si at 

innslagspunktet på kr 1361000,- nås for alle brukere som mottar mer enn 7 timer tjeneste pr døgn, 

noe som gjelder de fleste der. Vi har vanskelig for å se at kommunen kan redusere kostnadene under 

innslagspunktet og samtidig opprettholde en fullverdig tjeneste. Hvorfor skal det da spares når det 

kun handler om å spare innenfor egenandelen på 20 %. Og ser vi litt videre så gir det sysselsetting og 

inntekter til kommunen som etter all sannsynlighet gir mer tilbake enn kommunens egenandel.   

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har på lik linje med andre i samfunnet, rett til et selvstendig 

liv og til å være en del av det. Med dagens praksis i Nordreisa Kommune, og administrasjonens 

forslag til endringer, ser vi ingen tegn på at bruddene på menneskerettighetene vil opphøre.   

 

Hilsen  
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