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«En ny hverdag, om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år 
etter reformen». Et av de gjennomgående temaene var hvordan 
kommunenes planlegging og bygging av store bofellesskap møter 
intensjonen i reformen. Og da statsråd Audun Lysbakken, etter å ha 
slått fast at det var på tide å børste støvet av reformen, åpnet for 
spørsmål fra salen, var det dette tilhørerne var opptatt av. Hvorfor 
vil ikke staten sanksjonere mot kommuner som bygger bofellesskap 
med institusjonslignende karakter, til tross for at dette er brudd på 
et enstemmig stortingsvedtak? Lysbakken var lite lysten til å si noe 
om hvordan en skulle begrense det kommunale selvstyret, men 
hevdet at dersom «enkelte kommuner ikke respekterer enstemmige 
stortingsvedtak må en vurdere om det ikke trengs sterkere lut».

Til tross for dette planlegges og bygges det store bofellesskap, 
til dels omsorgsgettoer, Haugentunet med plass til 60 personer, 
Sørvald bo- og habiliteringssenter har plass til 54 personer. 
I Ulsteinvik planlegges det en hel liten landsby for opptil 
57 personer. Og slik fortsetter det: I Asker har en prosjektert 
for 24 personer, Husebøryggen i Stavanger for 24 personer og 
Øygarden kommune planlegger for 27 personer. Hvor stort må 
det bli for at en skal si at enkelte kommuner ikke respekterer 
stortingsvedtaket? Må det bygges omsorgsgettoer for 100 personer? 
Og hva menes med sterkere lut? Informasjons- og utviklings-
programmet som Barne-, likestillings- og inkluderings departe-
mentet har utgitt legger opp til dialoger med kommunene der 
en skal formidle gode praktiske løsninger. Det er vel kanskje ikke 
å regne som spesielt sviende. 

Kommunene skal forvalte velferden og har alltid for lite ressurser 
til det. Dersom en kunne overbevist dem om at det ikke er billigere 
å bygge stort og at det heller ikke nødvendigvis skaper gode 
utviklende fagmiljøer, så kanskje det hadde hjulpet. Jan Tøssebro 
brukte deler av sitt innlegg til forskning som viser at stordrifts-
fordelene oppheves av ulempene når en passerer 4 personer. 
«Store bofellesskap er ikke billigere, men noen bruker anledningen 
til å gjøre dem billigere» sier han. Og hvis det er fremtidsvisjonen; 
store enheter med et utarmet tilbud, da er det ikke lenge før vi er 
tilbake ved start. Og det vil vi ikke. Så fram med den sterke luten 
Lysbakken! • • • 
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