
Brukerråd eller brukerutvalg er en form for brukermedvirkning

som er anbefalt av helse- og sosialmyndighetene. I Nasjonal helse-

plan for 2006–20101, i kapittel 6 om kvalitet, står det at brukere av

helsetjenester i større grad skal involveres og ha innflytelse. Stor-

tingsmelding 25,2 som omhandler framtidas omsorgsutfordringer,

fremhever at framtidas velferdssamfunn skal legge til grunn at

brukerne både skal gjøres myndige og ansvarlige i forhold til de

tjenestene de tar i mot. Aktiv deltagelse og sterkere innflytelse enn

det som har vært praksis til nå, er da nødvendig. De som mottar

tjenester skal trekkes med helt fra planleggingsstadiet, dette gjelder

også for utviklingshemmede. At personer med utviklingshemning

er representanter i ulike brukerfora er viktig. Utviklingshemmedes

egne synspunkter på hvordan det er å motta tjenester er viktig for

å sikre kvalitet i tjenestene.3 Det innebærer en anerkjennelse av de

utviklingshemmedes egen kompetanse. Den vet best hvor skoen

trykker som har den på, heter det i et gammelt ordtak. Det er ikke

det samme om representanter fra brukerorganisasjoner får rolle

som talsperson på vegne av utviklingshemmede. Talspersonen kan

ha stor kunnskap om utviklingshemning og utviklingshemmedes

situasjon i samfunnet, men har ikke selv erfaring fra å leve med de

vanskene utviklingshemning gir. 
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Brukermedvirkning som virkemiddel 
til å kvalitetssikre tjenestetilbud.

1 Nasjonal helseplan (2007–2010), Helse og omsorgsdepartementet

2 St.meld.nr 25 (2005–2006):Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Helse og 

omsorgsdepartementet

3 St.meld.nr 40 (2002–2003): Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i

politikken for personer med nedsatt funksjonsevne



PPrroossjjeekktt  SSeellvvbbeesstteemmmmeellssee skiller mellom

medvirkning på individnivå og medvirkning på

systemnivå. Brukermedvirkning er et begrep

som nyttes om den demokratiske retten man har

til å uttale seg på vegne av en gruppe brukere,

om spørsmål innen offentlig politikk, styring og

forvaltning. Dette omhandler medvirkning på

systemnivå. Eksempler på det kan være

deltagelse i ulike brukerfora. Selvbestemmelse er

ett begrep (av mange) som inngår i beskrivelser

som handler om retten å styre sitt eget liv, det

som ofte omtales som medvirkning på individ-

nivå. Ellingsen (2005) advarer mot å blande den

individuelle retten til selvbestemmelse til begre-

pet brukermedvikning. Han er redd det kan

svekke den enkeltes rett til selvbestemmelse, som

strekker seg lenger og i en annen retning enn

brukermedvirkning. Tilsvarende kan man redu-

sere betydningen av brukermedvirkning i demo-

kratiske prosesser, ved at man anser brukermed-

virkning som ivaretatt gjennom individuell

medvirkning i saker som angår den enkelte. 4 Det

er bakgrunn for å gjøre et skille mellom bruker-

medvikning og selvbestemmelse til et skille

mellom medvirkning på system- og individnivå. 

Brukerfora som tar opp saker som gjelder

utviklingshemmede generelt, står overfor flere

utfordringer. For å kunne ivareta sitt verv, er

utviklingshemmede avhengig av at omgivelsene

tar hensyn til de vanskene som følger utviklings-

hemning. Det kan være behov for å kvalifisere

seg for oppgaven, og sikre en arbeidsform som

gjør at de får fram saker som

utviklingshemmede selv er opptatt av. 

Det finnes flere eksempler på at utviklings -

hemmede lykkes med sitt arbeid i ulike bruke-

fora, men det er ennå langt igjen til å kunne si at

dette er en naturlig måte å samhandle med

 personer som har utviklingshemming rundt 

om i kommunene. Ett arbeidsområde i Prosjekt

Selvbestemmelse har vært å få fram eksempler

som belyser utviklingshemmedes deltagelse

i brukerråd. Prosjektet har hatt som mål å

belyse:

• Hvilke ordninger finnes rundt om i landet? 

• Hvordan sikre at utviklingshemmete får
anledning til å kvalifisere seg for oppgavene
brukerråd arbeider med? 

• Hvordan organiseres brukerråd? 

• Hvordan sikre at de saker utviklingshemmete
selv er opptatt av, skal nå fram i beslutnings -
prosessene?

Brukerråd eller brukerutvalg er kjente begrep,

men også andre betegnelser som f. eks arbeids-

gruppe, rådgivningsgruppe eller betegnelser som

allmannamøter, husmøter m.m. er benevnelser

på ulike brukerfora vi er blitt kjent med

gjennom regionskonferansene. Prosjektet sitt

arbeid med å synliggjøre eksempler på brukerråd

er ikke ment å være eksempler til kopiering.

Eksemplene er ment som eksempler på at det er

mulig, og som inspirasjon til å finne fram til

ordninger tilpasset utfordringer i den enkelte

kommune eller virksomhet. Min opplevelse er 

at det er en gledelig utvikling når det gjelder

utviklingshemmedes representasjon i bruker -

utvalg. Samtidig er det et faktum at det er lite

systematisert kunnskap om utviklings hemmedes

deltagelse i disse fora. Det er derfor behov for å

gjøre mer systematisk innhenting av informasjon

om utviklingshemmedes deltagelse i ulike

 brukerfora. 
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4 Ellingsen, Karl Elling (2005): Selvbestemmelse og brukermedvirkning i Selbo, Aud, Bollingmo, Leif og Ellingsen, Karl Elling (red): Selvbestemmelse for tjenetenytere.

Stiftelsen SOR – Gyldendal Akademisk, Oslo 



Rådgivningsgruppen i Bærum 

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshem-

mede i Bærum (RGB) er den gruppen som har

lengst tradisjoner i å sette saker som angår utvik-

lingshemmede på dagsorden. De hadde sitt

første møte i august 1993, og har nylig rundet 15

år. De møtes hver 14 dag, og jobber for at men-

nesker med utviklingshemming skal bli hørt i

saker som gjelder dem selv. I brosjyren om RGB

heter det «vi er eksperter i våre liv». RGB har selv

arrangert konferanser om selvbestemmelse, og

bidratt med innlegg på flere SOR- konferanser.

På mange måter kan de sies å være banebrytende

i sitt arbeid, og er til inspirasjon for andre perso-

ner med utviklingshemning.5

Husmøte som arbeidsform

På regionskonferansen i vest, under tittelen: 

«Slik planlegger vi hos oss», fikk vi vite mer om

husmøte som arbeidsform ved et avlastningstil-

bud på Karmøy kommune. Mona Tveitastøl og

Nina Edvardson fortalte og viste film fra hvor-

dan de på avlastningen planlegger helgene

sammen med de som er der til enhver tid.

Gjennom samtaler på husmøte blir det klarere

hva den enkelte har lyst å spise, gjøre, og ikke

minst, hvem en har lyst å være samme med av

personalet. På bakgrunn av dette blir helgen

planlagt. Personene som var på avlastning var litt

skeptisk i begynnelsen. De synes det kunne være

vanskelig å velge, men de fortalte at ordningen

med husmøte hadde gått seg til, og i dag ser de

som er ved avlastingsboligen fram til både plan-

leggingen og oppholdet. 6

Vepsabolet

Vepsabolet er navnet på ei arbeidsgruppe i Time

kommune som ble dannet i oktober 2007. Vepsa-

bolet kommer med innspill til, og er høringsin-

stans til det kommunale bruker- og seniorrådet.

Arbeidsgruppen er et eksempel på at det er i ferd

med å skje en positiv endring i kommunene når

det gjelder å ta de utviklingshemmede med på

råd. Vi vet at det nå også er dannet tilsvarende

arbeidsgrupper i Ski, Tromsø, Fjell, Ås og Hamar

kommune. 

Vepsabolet består av fem medlemmer. Navnet

Vepsabolet har de valgt som et bilde på den

funksjonen de ønsker å ha, nemlig å «stikke litt»

både i politikere og andre som har innflytelse og

makt når det gjelder tilbud til utviklingshemmede.

Målsettingen for virksomheten til arbeidsgrup-

pen og de sakene de er opptatt av, vitner om

betydningen av arbeidet de gjør.

Arbeidsgruppa har følgende mål for
sin virksomhet:

• Gjæra gilde ting i lag

• Reisa på seminar og andre aktiviteter for å bli
trygge på hverandre

• Oppleve ting sammen for å få gruppekjensle

• Lære nye ting (om hvordan kommunen
fungerer, møteledelse, politisk system og
vanskelige ord)

• Arbeide med saker som er viktige for
utviklingshemmede i Time kommune.
Komme med innspill på ting som kan bli
bedre og på den måten påvirke.

• Kanskje til slutt bli fast representant i det
kommunale bruker og seniorrådet?
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5 Du kan lese om RGB på nettadressen: http://www.radgivningsgruppen.no/

6 Les mer om husmøte http://prosjektselvbestemmelse.no  



Saker de er opptatt av

Arbeidsgruppa skal være i dialog med Norsk

Forbund for Utviklingshemmede (NFU) sitt

lokallag i Time, noe som konkret innebærer at

det minimum er to fellesmøter i løpet av året.

Det er NFU som er representert i det kommu-

nale bruker og seniorrådet. De har allerede hatt

ett møte, og drøftet hvordan NFU kan støtte

arbeidet til Vepsabolet.

De har hatt besøk av ordføreren i Time kom-

mune. Ordføreren fortalte om det politiske sys-

temet i kommunen, og om hvordan de skal gå

fram i saker de vil jobbe mer med. For våren

2009 er det møte med politikere som kommer til

å prege møtene.

AArrbbeeiiddssggrruuppppeenn har en utfordring når det

gjelder å gjøre arbeidet sitt mer allment kjent.

Foruten drahjelp gjennom to oppslag i den

lokale avisen Jærbladet7, vil de også arbeide med

å få til et åpent informasjonsmøte for brukere av

tjenestetilbud i kommunen (arbeid, dagsenter,

kultur og fritid). De vil også, på sikt, kalle inn til

årsmøte og holde valg på medlemmer til

arbeidsgruppen. Kanskje får de laget en liten

informasjonsfolder der de informerer om det

nye «Vepsabolet» i kommunen? Når de er ute og

forteller om sin virksomhet har de fått laget

 navneskilt som viser at de er med i Vepsabolet.

Slik gjør de seg kjent i lokalmiljøet.
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Fra et møte i Vepsabolet. Fra venstre. Ann Karin Braut (fra tjenesteområdet Omsorg), Cecilie Guddal (medlem av

Vepsabolet), Bjørn Ivar Forberg (medlem av Vepsabolet), Ruth Stabel Berg (fra tjenesteområde Samfunn), Steinar

Dørmenen (NFU) og ordfører Arnfinn Vigrestad.

7 Vepsabolet er omtalt 2 ganger i Jærbladet, 13. og 31. mars 2008.



Å gjøre noe med ferietilbudet i kommunen er

en sak de brenner for. Fritidsavdelingen laget tidli-

gere et hefte med oversikt over ferietilbud, og

hadde midler til å dekke deler av utgiftene til slike

turer, men den posten ble strøket av budsjettet for

noen år siden. Dette vil de gjøre noe med, og argu-

mentene er gode. Personer med utviklingshem-

ming reiser mindre på ferie enn andre og grunnen

til det er at de har dårligere økonomi og større

utgifter til ferie enn de fleste.8 Cecilie Guddal og

Bjørn Ivar Forberg, som er med i Vepsabolet, for-

teller at ferietilbudene var spennende. De har selv

vært med på tur. Det har bl.a. vært arrangert tur til

Sverige, Danmark og Haraldvangen. Så ved neste
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8 Ferie for mennesker med utviklingshemning. Rapport fra ledsagerprosjektet, Samordningsrådet 2007



budsjettbehandling kan politikerne forvente å

måtte ta stilling til om de vil bevilge midler som

gjør ferie til en mulighet for alle.

Vepsabolet har også planer om å lage en inter-

kommunal konferanse på Jæren om selvbestem-

melse og brukermedvirkning. Ambisjonene er

mange, og det er gledelig. Politikere og andre

med makt og innflytelse når det gjelder tilbud til

utviklingshemmede trenger deres stemme for at

Brynebyen skal bli en god by å bo i for alle.

Inspirasjon for andre

Vepsabolet ble invitert til å reise til Bergen, til

regionskonferansen i vest, og fortelle om arbei-

det sitt. Motivasjonen var å inspirere andre til å

organisere seg for å bli sett og hørt i saker som

angår utviklingshemmede. Det sa de ja til – og

hadde et godt innslag på konferansen, der de

både fortalte om Vepsabolet og stod for flere

 kulturelle innslag.9 Helga Hamre krydret fram -

føringen med toner fra munnspillet sitt, og

Astrid Røthing leste egne dikt. Hun stod også for

åpning av en kunstutstilling under konferansen.

Eksempler å lære av

Rådgivningsgruppen (RGB), Vepsabolet og hus-

møter ved avlastningstilbudet på Karmøy er tre

eksempler på at utviklingshemmede selv kan

representere synspunkt i saker av mer generell

karakter. Tilrettelegging for brukermedvirkning

på systemnivå gir personer med utviklingshem-

ning en mulighet til å bli hørt, og gir ikke minst

omgivelsene mulighet til å lære av, og ta hensyn

til deres perspektiv på saker. Jeg håper andre

kommuner lar seg inspirere av arbeidet de gjør,

og at det i årene framover blir reglen mer enn

unntaket at utviklingshemmede blir hørt og får

innflytelse i saker som gjelder dem.
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9 Du finner Vepsabolet sin presentasjon på www.prosjektselvbestemmelse.no 


