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For snart to tiår siden vedtok 
Stortinget Ansvarsreformen el-
ler HVPU-reformen, som den 
også kalles. Hovedhensikten 
med reformen var å avvikle alle 
institusjoner innen helsevernet 
for psykisk utviklingshemmete 
(HVPU), slik at utviklingshem-
mete skulle ha rett til et tilpasset 
individuelt botilbud. 
Robert Eriksson (FrP) er leder 
i Arbeids- og sosialkomiteen. 
Han mener å se en trend i dag at 
kommuner likevel bygger  insti-
tusjonslignende enheter for utvi-
klingshemmete. I begynnelsen av 
februar tok han saken opp i Stor-
tingets spørretime.

– Vi ser nå at kommune etter 
kommune bryter med intensjo-
nen med Ansvarsreformen og 
etablerer nye og store enheter. 
Jeg etterlyser grep fra helse- og 
omsorgsminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen, slik at reformen 
følges slik den var tenkt, sier Frp-
politikeren fra Levanger.  Han har 
tatt 

Eriksson understreker at det 
kan være fornuftig i enkelte tilfel-
ler med institusjoner, men at han 
mener at tendensen nå er at løs-
ningen velges for langt fl ere enn 
det som er nødvendig. 

– I fl ere tilfeller bygges det opp 
institusjonslignende enheter 
med så mange plasser som mu-
lig. Kommunen sier at det er det 
eneste tilbudet de har til denne 
gruppen og at de ikke har råd til 

å gi et annet tilbud. Jeg mistenker 
enkelte kommuner at de velger 
denne løsningen fordi det er mer 
lønnsomt. 

– Har Stortinget sviktet de 
utviklingshemmete, siden en-
kelte kommuner bryter med 
intensjonen til Ansvarsrefor-
men?

– Stortinget har vedtatt An-
svarsreformen og forventer at 
den skal følges. Men så er det en-
gang slik at kommunene selv skal 
gjennomføre dette. Det er derfor i 
kommunene svikten skjer, mener 
Eriksson.

Gradvis utvikling
Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk 
forbund for utviklingshemmete 
(NFU) hevder at trenden med å 
samlokalisere utviklingshemme-
te har vært en gradvis utvikling, 
men at utviklingen har eksplo-
dert i de siste årene.

– Tidligere var dette først og 
fremst et byfenomen, men i de 
siste årene er det også blitt mer og 
mer vanlig i distriktskommuner, 
sier Gitlesen. 

Han mener at det er fl ere grun-
ner til at kommunene ikke følger 
opp Ansvarsreformen.

– For det første følger Husban-
ken i enkelte kommuner ikke sine 
egne regler om å garantere for 40 
prosent av byggesummen for bo-
liger for utviklingshemmete. For 
det andre er det billigere for kom-
munene å bygge institusjonslig-

nende enheter istedenfor egne 
leiligheter fordi man da slipper 
momsutgifter. Og for det tredje 
vedtar staten selv reformer som 
bryter med Ansvarsreformen. 
Det siste så vi i regjeringens «Om-
sorgsplan 2015», der eldre med 
demens defi neres som personer 
med kognitiv svikt. Dermed hav-
ner utviklingshemmete i samme 
gruppe og kan plasseres i om-
sorgsboliger sammen med eldre 
demente, sier han.     

Saker om tvangsflytting
Forbundet mottar oftere hen-
vendelser om saker der utvi-
klingshemmete tvangsfl yttes av 
kommunen.

– Det er blitt vanligere å se at 
kommuner setter betingelser for 
å få brukeren til å fl ytte hit og dit, 
som å nekte å yte tjenester og la 
beboerne leve i uvisse om hvor 
de skal fl yttes, som er en påkjen-
ning.

Helse- og omsorgsminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen har 
ikke vært tilgjengelig for å kom-
mentere saken, men hun viser til 
Stortingets spørretime 3. februar, 
der hun blant annet understreker 
at «Det skal være et skille mellom 
tjenesten og boligen, og det skal 
ikke være slik at noen kan tvangs-
fl yttes til en bestemt bolig for å få 
de tjenestene man har rett på.»
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Mener HVPU-
satsingen er 
altfor dårlig

Robert Eriksson (Frp) hevder at fl ere og 
fl ere kommuner bygger institusjonslig-
nende enheter der utviklingshemmete 
plasseres. Dette er stikk i strid med tidligere 
reformer og Stortingets intensjoner. 

Sentralsiering: Frp-politiker Robert Eriksson mener Kommune-Norge bryter med       
Merete Uthaug som trives i leiligheten sin i bygda Byrknesøy i Sogn og Fjordane.        


