
INNSPILL TIL ØKONOMIPLAN 2022-2025  - ÅRSBUDSJETT 2022 

 

I økonomiplanen 2022-2025 delen som omhandlet «Miljøtjenester og bofellesskap» etterlyser vi en 

økonomisk utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller psykisk utviklingshemning 

i Øyer kommune. 

Det står personer på venteliste for tilrettelagt bolig med en direkte tilknytting til en hovedbase. I dag 

finnes det ingen ledig bolig av denne type i Øyer kommune. Passer ikke brukerens behov innen 

kommunens rammer, blir man satt på en «uspesifisert venteliste». Dette er også en venteliste, selv 

om denne type venteliste ikke er brukere verdig. Denne ventelisten er tydeligvis ikke offentlig gjort, 

så lenge Øyer kommune påpeker at de ikke har personer på venteliste for denne type bolig. 

I sak 82/21 ber Kommunestyre «om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk 

og/eller psykisk utviklingshemning. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 

gjennom boligsosial plan». Det ble fremmet forslag om at denne planen skulle være klar i høst og 

dermed kunne tas med under budsjettvedtaket. Ut i fra det fremlagte forslaget til budsjett kan vi ikke 

se at dette har kommet med. 

Vi viser til Lov om helse- og omsorgstjenester: 

• Kap. 1 §1-1 pkt. 3: «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en 

aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre». 

• Kap. 3 §3-7: «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 

ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og hjelp- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 

årsaker». 

 Helsedirektoratet – veileder kap. 4 omhandler livsfaser og overganger står det blant annet: 

 «Kommunen skal bistå personer med utviklingshemning i valg, utforming og tilrettelegging av bolig». 

Under denne overskriften står det at kommunen må ha oversikt over innbyggernes fremtidige 

boligbehov, og ha planer for å dekke behovet for tilrettelagte boliger, omsorgsboliger mm. 

Kommunen bør ha ett mangfold egnede boliger som personer med utviklingshemning kan leie, med 

variasjon med hensyn til antall rom, fellesrom, sentrumsnær eller landlig plassering osv.     

Kommunen må tidlig legge til rette for medvirkningsprosesser for ungdom og voksne med 

utviklingshemning, foreldre og eventuelt verge.  

Viser også til «Ansvarsreformen» fra 1991, der det blant annet står at viktige innsatsområder for å 

bedre situasjonen for personer med utviklingshemning var bolig. 

 

Øyer, 30.11.2021 
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