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Illustrasjon:
SOR eier rettighetene til

Henrik Sørensens tegning
av de to barna som

skuer mot fremtiden.
I tiden fremover vil vi på

forsiden presentere et
bilde av en av de kunst-

nerne som er representert
i kunstgalleriet ved Trastad

Samlinger. Bildene er
hentet fra galleriets kata-
log «Uten hemning». På

denne siden vil vi ha med
en kort presentasjon av

den aktuelle kunstneren.
Se for øvrig: http://www.
museumsnett.no/trastad/

Produktene som er avbildet på forsiden lages av ansatte ved Nordnes Verksteder. Her
arbeider yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov
for tett og bred oppfølging. Bedriftens formål er å tilby et arbeid som skal bidra til å
opprettholde og videreutvikle ressurser hos arbeidtakerne. Bedriften produserer tre-
arbeider og keramikk, i tillegg driver de vaskeri, monteringsarbeid og utkjøring av
frukt til skolene i nærområdet.

Rapport om ledsagerprosjektet
2005 og 2006
Som presentert i Rapport nr. 4/05 ble SOR tildelt 2 mill. kr. over statsbudsjettet

i 2005 til et ledsagerprosjekt for ferie- og rekreasjonsopphold, særlig rettet mot

utviklingshemmete med sammensatte funksjonsnedsettelser. Personer som i

særlig grad hadde fått innskrenket sine feriemuligheter pga store bistandsbehov,

kombinert med relativt svak økonomi og høye kostnader til ledsagertjeneste.

Prosjektrapport foreligger nå og er oversendt Sosial- og helsedirektoratet

for videre oppfølging. Rapporten kan også lastes ned fra SORs nettside.

Kort fortalt understreker rapporten at det er behov for god og fleksibel til-

rettelegging for å sikre vellykket reise og opphold. Det må gjøres tilpasninger

i forholdet mellom kommunen, brukerne og ledsagerne for å finne de gode

løsningene.

Manglende informasjon og delaktighet fra kommunenes side var imidlertid

en så utbredt erfaring, at det må fokuseres nærmere på i fortsettelsen.

Den økonomiske støtten fra ledsagerprosjektet var meget avgjørende for at

målgruppen kunne reise. Ledsagerne understreket at de mente at det burde

lages permanente støtteordninger. Av dette og av en kartleggingsundersøkelse

med kommunene, fremgår det at ordningen møter et stort behov.

Rapporten konkluderer med at behovet for en støtteordning er udiskutabel

dersom en legger til grunn at mennesker med store hjelpebehov skal sikres

samme muligheter for ferie som andre. Det gjelder ikke støtte til deres egen

reise og opphold, men støtte til de store ekstra kostnadene som deres funk-

sjonshemning medfører. Det er et paradoks at mange av de som reiste, ikke har

vært på ferie siden ansvarsreformen ble innført på midten av 1990-tallet.

Rapporten anbefaler at det arbeides målrettet for å få etablert en permanent

ordning for formålet. Ordningen må gi støtte til brukere med store hjelpebehov

og dårlig økonomi. Kriteriene for dette og regelverksutviklingen må bli statens

sak. Rapporten anbefaler at en løsning av utfordringen baseres på et opplegg

hvor staten ved Folketrygden står for den økonomiske delen, mens kommunen

får presisert sitt ansvar for å bidra med planlegging og tilrettelegging av ferien.

Dagens situasjon er at saken svever i et vakuum mellom statlig og

kommunalt ansvar.
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