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SOR er opptatt av at alle mennesker med utviklings hemning skal sikres 
mulighet til utvikling på egne premisser, og et aktivt liv i fellesskap 
med andre.

Vi er opptatt av å sette utviklingshemmedes livs situasjon på dags
orden og bidra til nødvendige forbedringer.

Er du også opptatt av det? Har du lyst å skrive? Formidling av kunn
skap, erfaringer, meninger eller refleksjoner om  eller av mennesker 
med utviklingshemning publiseres i SOR Rapport og vi er alltid på 
 utkikk etter nye skribenter.

Dersom du ikke lenger ønsker å brenne inne med det du har på hjertet 
kan du henvende seg til redaktør Sølvi Linde, sli@hib.no



Nytt fra sekretariatet 

Hvor mange kan  
bo sammen?
Det har vært en betydelig økning i størrelse på 
bofellesskap og samlokaliserte boliger for personer 
med utviklingshemning. Det er svært viktig å stoppe 
institusjonaliseringen, og gode krefter nevner ofte 
tallet 2–5 personer som ønskelig. Og gjerne 5 som en 
absolutt maksimums grense.

Absolutte grenser er ofte skummelt. Jeg kjenner til 
flere borettslag hvor 6–7 personer med utviklings
hemning er nære naboer med hverandre, og løsningen 
i hovedsak fungerer utmerket. Men mangel på 
absolutte grenser kan definitivt også være skummelt. 
Jeg kjenner til flere kommunale politikere og byrå
krater som ønsker å tøye retningslinjer og regelverk 
svært langt for å bygge institusjonslignende boliger 
for personer med utviklingshemning og andre. 
Det må vi unngå.

For meg er det ikke helt opplagt at 5 er et riktigere 
maksimumsantall enn for eksempel 6. Det bør kunne 
debatteres mer. Men et tall bør vi lande på.

Fordelen med klare grenser for antall samlokaliserte 
boenheter er sannsynligvis større enn ulempene ved 
å begrense den skjønnsmessige vurderingen. Når målet 
er gode bo og levekår også for personer med 
utviklingshemning.  

Jarle

Utgiver: Stiftelsen SOR, 

Samordningsrådet for arbeid for mennesker 

med psykisk utviklingshemning

Ansvarlig redaktør: Sølvi Linde 

Bøhmergaten 7, 5057 Bergen 

Telefon: 920 85 994 

Epost: sli@hib.no 

Manuskripter sendes ansvarlig redaktør.

Redaksjonsutvalg: 

Sølvi Linde 

Thomas Owren 

Ørjan Moldestad

Sekretariat: 

Daglig leder: Jarle Eknes 

Spesialkonsulent: Trude Stenhammer Wyatt 

Stiftelsen SOR 

Diakonhjemmet høgskole 

Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo 

Besøksadresse: Diakonveien 14 

Tlf.: 22 96 37 07, Fax: 22 96 37 08 

Epost: sor@sorpost.no 

Nettadresse: www.samordningsradet.no

Rapport kommer ut med seks nummer pr. år. 

Abonnementspris: kr 300 pr. år.

Abonnement og adresseendringer 

håndteres av sekretariatet.

Annonser: 

Faktuereringsservice sør as 

Teglverksv. 9 A, 3400 Lier, 

Boks 554 Brakerøya, 3002 Drammen 

Tlf.: 32 24 44 33 – Fax: 32 24 44 43 

Epost: faktserv@faktserv.no

Grafisk produksjon: 

John Grieg AS 

Telefon 977 23 678 

knut.arne.olsen@johngrieg.no

Designrammeverk: 

Tema Design

Forsiden:  

Sidsel Andersen

N R .  6  –  Å R G A N G  5 8

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
ia

n 
St

oc
kP

ho
to

Hilsen til alle lesere
Stiftelsen SOR legger snart bak seg 
nok  et produktivt år. Vi takker alle våre 
gode kontakter for nyttig og glederikt 
samarbeid og ser med forvent ning 
frem til videreføringen i 2013.

Alle ønskes en God Jul 
og et riktig Godt Nyttår!

Hilsen
Redaktør og redaksjon

Sekretariat
Styret i stiftelsen SOR


