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Svært enkelt sagt er Norge et land der myndig hetene, 

i alle fall fl ertallet, blir enig om hva som er det beste 

velferdstilbudet for landets borgere for så å la dette 

«beste» gjelde for alle. Deretter utarbeides mer eller 

mindre detaljerte planer for det tilbudet som så skal 

gjelde. Vi så det i Ansvarsreformen, Reform -94, og 

sist i forhold til individuell plan; dersom du er bruker 

av et psykiatrisk tilbud skal det lages individuell 

plan, enten du vil eller ikke. Prinsipielt mener jeg at 

 individuell plan er et glimrende tiltak, og andre har 

gått så langt som å kalle det faghistorisk. Men er det 

slik at det passer for alle? 

Da Ansvarsreformen var i sin spede begynnelse 

var det noen som opphøyde sin røst til å protestere 

på de vidtrekkende konsekvenser av den nye lik-

heten, uten at en fi kk åpning for spesielle tilbud av 

den grunn. Likt for alle er typisk norsk. 

I denne utgaven av Rapport har vi blant annet 

en reportasje fra Mølleplassen barnhage. I løpet 

av etterjulsvinteren vil vi ha reportasje fra minst en 

barnebolig der jeg vet det bor barn ned til ett års 

alder. Noen funksjonshemmede barn vokser opp på 

 institusjon bare sammen med andre barn i samme 

situasjon. Noen funksjonshemmede barn går i barne-

hage bare sammen med andre funksjonshemmede 

barn. Er det politisk korrekt i dagens integrerings 

– og normaliseringsnormstyrte Norge? Eller kanskje 

en heller burde spørre; hvorfor blir ikke segregerings-

tilbud debattert? I Stortingsmeldinger og rundskriv er 

barneboliger nevnt, men bare med en slags henvis-

ning som om det er noe en vet eksisterer, men ikke 

ønsker å ta stilling til. Spesialbarnehager er så vidt 

jeg vet ikke nevnt i det hele tatt. 

Jeg etterlyser debatt om på hvilken måte barn 

kan profi tere på det ene eller det andre barnehage-

tilbudet. Jeg etterlyser debatt om hvorfor barneboliger 

er det beste dersom barn ikke kan bo hjemme på 

grunn av den store belastningen deres funksjonshem-

ming medfører. Jeg etterlyser debatt om mangfold og 

gode løsninger. Det er så stille…
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