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Bergen Kommune holdt 21. og 22. mars en åpen 

høring om tiltak og tjenester for mennesker 

med psykisk utviklingshemning. Målsettingen 

med høringen av at politikere skulle få bilde av 

hvilke utfordringer kommunen står overfor når 

det gjelder tjenester og tiltak for utviklingshem-

mede og hvilke muligheter som fi nnes. Etter en 

innledning ble ordet gitt til ulike sektorers repre-

sentanter, og politikere, foreldre og fagfolk fi kk 

presentert oversikter, tiltak, tilbud og tjenester 

fra barnehage, skole, dagsenter, avlastning og 

vernet arbeid. De fi kk vite hvilke løfter som var 

gitt og hvilke resultater kommunen kunne vise 

til. Og ikke minst hva som var Bergen kommunes 

mål om tilbud og tjenester framover.

På høringens siste dag gjennomgikk represen-

tanten fra NFU kommunens tidligere vedtak og 

tilhørende mål, og viste hvor mye som ikke var 

blitt realisert. Han kalte boligspørsmålet for «alle 

omkampers mor», og Bergens Tidende slo dagen 

etter stort opp at kommunen ikke kan regne med 

å kunne gi et botilbud til alle utviklingshemmede 

med akutt behov før i 2013. 

Nå vet ikke jeg hvordan slike høringer foregår 

andre steder, men tidlig i programmet la kom-

munaldirektør Finn Strand alle tall på bordet. De 

viste at en avlastningsplass koster 1,5 millioner, 

en plass i bofellesskap koster 1,3 millioner og 

en plass på dagsenteret i gjennomsnitt 280 000 

pr. plass. Den totale utgiften til tjenester til 

utviklingshemmede er på 606 millioner kroner, 

men fordi Bergen Kommune har særlige inntekter 

og statlig tilskudd på 394 mill, er den samlede 

utgiften for kommunen 212 millioner. I kommunen 

er det 1106 personer med utviklingshemning, det 

skulle tilsvare noe i underkant av 200.000 kr. pr. 

person i utgifter for kommunen. 

Det er fi nt at kommunen ber om innspill fra 

de som kjenner til de konkrete utfordringene, 

men er det nødvendig å vektlegge utgiftssiden i 

den grad? Alle koster vi vel penger, fra skolegang 

til eldreomsorg, men vi får aldri detaljert regn-

skap over hvilke utgifter vi påfører fellesskapet. 

Slik er det ikke for pårørende til utviklingshem-

mede. En mor sa: « For lille frk. Downs syndrom 

har jeg fått kostnadene beskrevet gjentatte 

ganger, til og med så detaljert at jeg kan se 

hva hun koster pr. minutt! Når noen spør hvordan 

vi har det, er det fristende å svare at «jo takk, 

det tikker og går»!!!

Hva fører det til at utviklingshemmede så ofte 

omtales som en utgift for fellesskapet, og så 

sjelden beskrives som en del av fellesskapet?

Hva med å slå av taksameteret? 
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