
Manglende fokus  
på kompetanse –  
en svakhet i NOU én  
«På lik linje»
Teksten er bearbeidet av Jarle Eknes, og bygger på 
Mimmi Kvisviks innlegg på SOR konferansen Bra i livet.

Vernepleiernes kompetansebidrag gjør en forskjell  
i tjenestene til personer med utviklingshemming, 
åpnet FO leder Mimmi Kvisvik med å si i sitt 
innlegg på SOR-konferansen Bra i livet.  
Og grunnen til det, fortsatte hun, er fordi det er 
den eneste profesjonen med spesifikk kompetanse 
på utviklingshemming. De har både sosialfaglig 
og helsefaglig sammensetning av kompetansen. 
Og de har en helsefaglig autorisasjon.  
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Denne kombinasjonen, samt spesifikk 
kompetanse på sammensatte vansker  
og kognitiv svikt, gjør vernepleie til en 
nøkkelprofesjon innen helse og omsorgs- 
sektoren. Særlig når det gjelder personer 
med utviklingshemming. At dette ikke er 
tydeliggjort i NOU én På lik linje, er 
fryktelig vanskelig å forstå, sa Kvisvik til 
en lydhør forsamling.

Hun har slåss for levekårene for 
personer med utviklingshemming og gode 
tjenester for den gruppen i snart 40 år. Fra 
hun som 19-åring var så heldig at hun fikk 
anledning til å gå på Peder Morset 
folkehøyskole sammen med 23 andre ikke-
funksjonshemmede og 40 elever med 

utviklingshemming. Av Helge Morset 
lærte hun at inkludering er et samspill 
mellom ulike men likeverdige individer 
som lever sammen i et fellesskap. Og de 
lever sammen uten fare for å tape egen 
identitet. For Kvisvik handler nettopp 
dette arbeidet og kampen for likeverdighet 
om det å gi plass med utgangspunkt i den 
enkeltes forutsetninger. Det er en innsats 
folk flest skal være involvert i, men det må 
kompetente fagfolk til for å gi nødvendig 
drahjelp. Uten det vil vi aldri lykkes. På 
samme måte som at vi ikke lykkes hvis vi 
ber for eksempel en parkeringsvakt ta et 
kort kurs og deretter la dem opptre som 
ingeniører. Det gjør vi aldri, sa Kvisvik.

Mimmi Kvisvik. Foto: Jarle Eknes.
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Diskriminering av  
utviklingshemmede
Tredje oktober 2016 kom NOU én På lik 
linje. FOs første kommentar til NOU´ 
en var «Vi er i en alarmerende situasjon.  
Det er en betydelig diskriminering  
av utviklingshemmede. Og for å bedre  
den situasjonen, må bevilgningene til 
kommunene øke, og vi må ha et kraftig 
kompetanseløft i tjenestene.» Denne 
responsen kom de med få timer etter  
at rapporten var overlevert til statsråd 
Solveig Horne. 

NOU én bekrefter at personer med 
utviklingshemming diskrimineres på alle 
livsområder og i alle livsfaser. FO deler 
verdensoppfatningen om at det foregår en 
betydelig diskriminering av 

utviklingshemmede og at det selvfølgelig 
må stanses. Kvisvik sa at situasjonen er 
alarmerende, og stiller spørsmål om det 
faktisk er lys i tunnelen. Det ikke 
tilstrekkelig kun med god vilje, riktige 
holdninger og prioritering for å endre 
tilstanden. Vi er helt avhengige av økte 
bevilgninger til kommunene, og et kraftig 
kompetanseløft i tjenestene. Situasjonen er 
rett og slett prekær, slår hun fast. 

Inkluderende og  
mangfoldig samfunn 
Målet er et inkluderende og mangfoldig 
samfunn. Og titler som Bra i livet og På lik 
linje er gode overskrifter som representerer 
felles syn på hvor vi ønsker oss, nemlig et 

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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inkluderende og mangfoldig samfunn med 
like muligheter og rettigheter for alle. Men 
fakta er jo at etter 25 år med ansvarsrefor-
men, 65 år etter at Samordningsrådet  
(Stiftelsen SOR) ble opprettet, er situasjo-
nen alvorlig, og det er på tide å snakke om 
hva som må til av konkrete tiltak og kost-
nader. Vi trenger politisk vilje til å få til en 
faktisk endring.

Skole 
Et av målene som er redegjort for i 
NOU én er likeverdig og inkluderende 
opplæring. Et mål som FO selvfølgelig 
deler, fastslår Kvisvik, særlig fordi utvalget 
anerkjenner at alle barn har behov for 
pedagoger som undervisere. Utvalget 
foreslår å rettighetsfeste, eller å presisere 
opplæringslovens krav. Rettighetsutvalget 
sier at det ikke er nok med assistenter for  
å undervise barn med utviklingshemming. 
Men utvalget erkjenner også behovet for 
tverrfaglig kompetanse i skolen. De sier  
at andre profesjoner enn pedagogene ikke 
skal oppfattes som undergrupper i skolen, 
men håndteres som likeverdige med 
pedagogene når det gjelder sosialfaglig  
og sosialpedagogisk innsats. Det er FO og 
utdanningsforbundets brosjyre Tverrfagleg 
arbeid i skulen - god og trygg skulekvardag 
for alle elevar!, fastslår Kvisvik fornøyd. 
Her presenterer utdanningsforbundet og 
FO hvordan miljøterapeuter kan trekkes 
inn i skolen på en god måte ut fra litt ulike 
modeller. Utvalget sier at utdannings- 
gruppene skal avlønnes likt, fortsetter hun. 
Men i og med at lønnsfastsettelse egentlig 
ikke er et forhold for et politisk utvalg, 
men et forhold mellom partene i 
arbeidslivet, sier Kvisvik at hun er glad for 

å kunne si at tariffavtalen i vår har lagt til 
rette for den muligheten når det gjelder 
lønn. Men fortsatt gjenstår det andre 
arbeidsbetingelser som arbeidstid, 
planleggingstid, såkalt avspaseringstid eller 
skolefriordning, eller det å jobbe i en 
rytme som samsvarer med skoleruten. 

Kompetanse og kunnskap
I NOU én er det anbefalt at det utarbeides 
grunnkurs som gir nødvendige 
forutsetninger for å arbeide i tjenester  
for utviklingshemmede i helse og 
omsorgssektoren og i skolesektoren.  
Når det gjelder videre- og etterutdanning 
for ansatte i helse- og omsorgssektoren  
og for lærere og spesialpedagoger i skolen, 
foreslås det også et systematisk, tematisk 
tilbud. Et tilbud som er forskjellig for 
lærere og spesialpedagoger og for de som 
jobber i helse- og omsorgssektoren. Det 
som også skiller seg her er at etter- og 
videreutdanning i skole kun retter seg  
mot lærere og spesialpedagoger, mens 
etter- og videreutdanning i omsorgs- 
sektoren retter seg mot alle som jobbe  
i helse- og omsorgssektoren. 

Det foreslås at spesialpedagogiske 
temaer tas inn i grunnutdanningen til 
lærere og at det bør etableres et prosjekt for 
å gi kommunene opplæring i mennesker-
ettighetene generelt og menneske- 
rettighetene for funksjonshemmede 
spesielt. Og det foreslås at fylkesmannen 
må ta ansvar for en kompetanseheving 
overfor kommunene som handler om 
konvensjonen om rettighetene for personer 
mer nedsatt funksjonsevne. Dette skal 
framgå av oppdragsbrevet til fylkes- 
mennene sies det sågar. 
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Forskning
Utvalget understreker at det er behov for 
en økt forskningsinnsats om utviklings- 
hemmedes levekår og livssituasjon, og om 
barrierer som hindrer realisering av 
rettigheter og virkninger av ordninger og 
tiltak. For å styrke forskningsinnsatsen er 
det behov for en bevisst forskningsstrategi 
og en satsning fra regjeringen, og det er 
listet opp virkemidler som bør vurderes. 
Oppdragsforskning og evaluering i regi av 
departement og direktorat, et strategisk 
instituttprogram -eventuelt via norsk 
forskningsråd-, en programforskning 
organisert gjennom forskningsrådet, en 
direkte finansiering av professorater, PhD.-
stillinger og/eller post Doc-stillinger og så 
må man avsette midler slik at ansatte som 
jobber i tjenestene kan gjennomføre en 
offentlig sektor PhD. Og der er egentlig alt 

vel når det gjelder disse forslagene, mener 
Kvisvik. 

Falitterklæring
FO er positive til svært mange av tiltakene 
som er foreslått i NOUen. Men Kvisvik 
påpeker at de er skuffet og bekymret over 
en gjennomgående mangel på fokus på 
nødvendig kompetanseheving for å møte 
de utfordringene som beskrives. Særlig 
undrer de seg over forskjellsbehandlingen 
mellom ulike arenaer. NOU én fremmer 
klare tiltak til kompetanseløft i skole, og 
tydeliggjør dette ved å vise til ønsket 
lovendring, det vil si retten til å undervises 
av pedagoger. I helse- og omsorgstjenestene 
vises det til kurs til personell uten 
kompetanse, men ingen krav til flere 
ansatte med vernepleierfaglig kompetanse 
eller annen høyskoleutdanning, og ingen 

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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forslag om å lovfeste kompetanse. Kvisvik 
hevder dette er en fallitterklæring. Det 
handler ikke om at de som er i denne 
sektoren uten formell utdanning ikke gjør 
en god jobb, men du ville jo aldri bedt en 
fastlege om å operere på venterommet i 
lunsjpausen, sier hun. 

Svikt
NOU én bekrefter at det er alvorlig svikt i 
mange av tjenestene i dag. Det er få som 
eier egen bolig, eller får mulighet til å velge 
bosted eller boform. Svært få er i ordinært 
arbeid, og mange er ekskludert fra varig 
tilrettelagt arbeid. Flertallet har oppnevnt 
verge og administrerer i liten grad egen 
økonomi. Svært få personer med utviklings 
hemming stifter familie og får barn, eller 
har venner som ikke har en utviklings- 
hemming. I motsetning til befolkningen 
for øvrig, reiser personer med utviklings- 
hemming langt sjeldnere på ferie og de 
deltar i liten grad i idrett eller samfunnsliv. 
Personer med utviklingshemming har et 
dårligere helsetilbud, får ikke mulighet til 
å ta beslutninger om egen helsebehandling, 
får mangelfulle helse- og omsorgstjenester 
og utsettes i større grad enn øvrig 
befolkning for tvang, makt og overgrep. 
Organisering av helse- og omsorgs- 
tjenestene hindrer deres selvbestemmelses- 
rett, deltakelse og inkludering i 
samfunnet, få eller ingen er politisk aktive, 
og så videre, lister Kvisvik opp. 

Virkelighetsbeskrivelse
Hun forteller at FO støtter utvalgets 
virkelighetsbeskrivelse. Fortsatt er det  
slik at personer med utviklingshemming 
utsettes for segregering, diskriminering  

og menneskerettighetsbrudd. Selv om  
kompetanse ikke er svaret på alt, er dette 
et viktig bidrag til det endringsarbeidet 
som må til. Hvis målet er menneskeverd, 
anerkjennelse og likestilling, hva er da 
middelet? Spør hun. Jo, det er kompetanse 
bygging og det er kvalitetsforbedring. 
Kvisvik mener at det er to sider av samme 
sak, og det krever både ressurser i form av 
penger, folk og tid.

Øke antall stillinger
Hun mener at man bør øke antall stillinger 
med krav til kompetanse på høyskolenivå, 
og vernepleierfaglig kompetanse må 
vektlegges. Utdanningskapasiteten  
på vernepleierutdanningene må økes, og 
vernepleiere og sosionomer må stå på listen 
over lovpålagte profesjoner i helse-  
og omsorgstjenestene dersom vi i det hele 
tatt skal ha en liste.  Det må stilles krav  
til kompetanse i helse- og omsorgs- 
tjenesteloven på lik linje med kravene  
som stilles i opplæringsloven hva gjelder 
pedagoger i skole.

Dispensasjon
Når det krav om kompetanse, må det i 
liten grad gis dispensasjon fra kompetanse- 
kravene. Kvisvik mener at vi ikke kan ha 
en ny utvikling a la det vi har sett knyttet 
til kapittel 9, hvor det gis omfattende 
dispensasjoner. Og tjenestene må fremstå 
som gode praksisplasser for studenter og 
attraktive arbeidsplasser for vernepleiere. 
Arbeidsplasser for faglig forsvarlighet og  
en faglig utvikling, med rom for kollegialt 
fellesskap, etter- og videreutdanning, tid 
for veiledning og refleksjon. FOs forslag er 
at hvis situasjonen skal bedres betraktelig, 

 DESEMBER 2016  – 29  



som NOUen sier er nødvendig, må vi ha 
mer enn et grunnkurs for ufaglærte, og 
mer enn bare omprioriteringer for å sikre 
at ressurser til gjennomføring er til stede. 
Vi må ha en situasjon hvor vi systematisk 
over tid tilfører disse tjenestene både 
penger og folk med den kompetansen som 
er nevnt, slår Kvisvik fast. 

Opptrapningsplan
Holdninger, verdier og omprioriteringer  
er vel og bra, men det holder ikke alene. 
Mimmi Kvisvik mener at det er behov for 
en langsiktig og helhetlig opptrappings- 
plan med tilhørende øremerkede 

bevilgninger til kommunene, slik som det 
var under opptrappingsplanen for psykisk 
helse i sin tid, og hvor man også i stor grad 
vektla at man fulgte opp opptrappingen 
knyttet til stillings- og kompetanse- 
økninger. Og opptrappingsplanen må  
ha et særlig fokus på en målrettet styrking 
av tjenester til personer med store og 
sammensatte funksjonsnedsettelser.

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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