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Sannhetens øyeblikk
År om annet gjøres det et betydelig arbeid fra statens side for å sikre
rettighetene til dem som er avhengige av offentlig omsorg i en eller
annen form, – og i en eller annen grad.
Først og fremst gis det lover. Disse sier noe om hvilke ytelser

rikets borgere har krav på, men de gir bare helt unntaksvis indivi-
duelle retter.
I neste omgang følges lovene opp med forskrifter og forskriftene

følges opp med merknader og eventuelt rundskriv.
Vel og bra.
De siste to forskriftene vi har fått som gjelder blant annet men-

nesker med utviklingshemning, er Forskrift om habilitering og re-
habilitering og Forskrift om individuelle planer.
Den første sier noe om hvilke tjenester fylkeskommuner og kom-

muner skal produsere, men ikke noe om i hvilket omfang den enkelte
borger har rett til slike tjenester når behovet eventuelt melder seg.
Den andre gir imidlertid hver enkelt av oss rett til en individuell

plan hvis og når vi kommer i kontakt med helsevesenet.
Nok en gang – vel og bra.
Vel og bra var det også for ti år siden da ansvarsreformen ble

gjennomført og alle innbyggere med psykisk utviklingshemning fikk
rett til en tiltaksplan.
Likevel er det fortsatt en del som ikke har sett noe til de tiltakene

planen omfatter.
Og her er vi vel ved poenget: det folk har bruk for er tiltak, – ikke

planer.
Vi frykter at retten til individuelle planer er gammel vin på nye

flasker. Hvis planene skal ha verdi, må de få substans i form av
ressurser og handling.
Det betyr stort sett prioritet i det kommunale budsjettarbeidet, –

og ikke minst i de ytre leddene, der tjenestene produseres.
Det er når den enkelte borger møter de kommunale tjenestene

«Sannhetens øyeblikk» inntreffer.
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