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Henvendelse til kommunale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Innlandet 
 
ANGÅENDE KOMMUNENS HÅNDTERING AV KORONASITUASJONEN SAMT SPØRSMÅL OM 
KOMMUNENS STRATEGI FOR BOLIGER TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE: 

Det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tillater seg med dette å sende 
de kommunale rådene noen spørsmål, og håper på rådenes hjelp til å besvare følgende: 

1. Kommunenes håndtering av mennesker med nedsatt funksjonsevne ifbm koronapandemien.  
2. Kommunens strategi for bolig til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 

For ordens skyld vises det til at 18% av Norges befolkning har nedsatt funksjonsevne. 

 

KORONA: 

Det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever at tilbudene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, de som kanskje trenger det mest, er betydelig redusert og at 
denne gruppen kommer dårligere ut enn andre. Det henvises til rapporter fra blant andre 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Folkehelseinstituttet (FHI), Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) samt undersøkelser foretatt av media. 

For eksempel er det dårligere skoletilbud. Undervisningen for gruppa er redusert, noen har ikke fått 
tilbud om digital undervisning i det hele tatt og i andre tilfeller er ikke undervisningen universelt 
utformet. Rehabilitering er stoppet og noen har mistet arbeidsplassen sin. 

Det er også kommet meldinger om helseforetak og rehabiliteringssentre som ikke har tatt inn/tar inn 
disse pasientene under pandemien, hvilket er bekymringsfullt. Det totale helsetilbudet er blitt 
dårligere. For eksempel er arbeidet for mennesker med downs lagt ned. Syns- og hørselshemmede 
får ikke med seg undervisningen. 

Rådet ønsker en tilbakemelding på hvordan denne gruppen har blitt fulgt opp i deres kommune, og 
ber om svar på følgende: 
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1. Hvilke tjenester har din kommune og hvordan løses disse for mennesker med 
funksjonsnedsettelser? 

2. Hvilke tiltak er gjort, og erfaringer med disse? 
3. Hva gjør dere framover? 
4. Er kommunen rustet for flere pandemier? 
5. Ble det kommunale rådet rådført i forbindelse med pandemien? Hvis ikke, hvorfor? 

 

BOSITUASJON: 

Det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever at det i mange 
kommuner foregår en samlokalisering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Dette begrunnes som oftest med at kommunen er under økonomisk press, og det spares penger på å 
bygge store bofellesskap. Dette er i strid med HVPU, menneskerettighetene, Funksjonshemmede 
konvensjonen/CRPD og føringer.  

HVPU-reformen la i sin tid ned institusjoner og beboerne fikk mindre boenheter. Rådet spør seg om 
vi er på vei tilbake dit? Det er mange innenfor denne gruppa som ønsker å bo i institusjon og finner 
trygghet ved det, men er de spurt? Har de frihet til selv å velge? Likestillings- og diskrimineringsloven 
har et konkret forbud mot diskriminering og tvangsflytting. 

Rådet ønsker en tilbakemelding på: 

1. Hvilket botilbud har din kommune? 
2. Blir beboerne spurt?  

Beboere som ikke selv kan svare; hvordan blir de hørt?  
3. Har kommunen en politikk (vedtak) som gjør det mulig å skaffe egen bolig? Er det satt av 

egne tomter? 
4. Har kommunen kunnskap om CRPD og forholder de seg til prinsippene? 
5. I januar 2021 endres Lov om likestilling forbud mot digitale flater som ikke er universelt 

utformet. Det er viktig at digitale flater er i hht lovverket, hva med din kommune? 
 
Dette er to saker som er viktige og relevante for rådene, og det fylkeskommunale rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfordrer rådene til å ta opp spørsmålene i eget råd og 
kommune! Sammen er vi sterke! 
 

Svar sendes: berit.johannessen@innlandetfylke.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anders Nupen Hansen 
Leder, Innlandet fylkes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
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