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ØKONOMI. Norske husholdninger 
fi kk jevnt over en solid økning i 
kjøpekraft i 2009. Ifølge foreløpige 
nasjonalregnskapstall gikk hus-
holdningenes disponible inntekter 
opp med 7,4 prosent. Etter pris-
justering innebar dette en økning 
i den disponible realinntekten på 

4,8 prosent fra 2008 til 2009. Uroen 
i fi nansmarkedet fortsatte i 2009, 
og rentenivået var nesten halvert 
sammenlignet med året før. Lønns-
inntekter var den nest største inn-
tektskomponenten i fj or og bidro til 
økningen i disponibel realinntekt 
med 0,5 prosent.  ©NTB

Fikk økt kjøpekraft
HELSE. Da Petter Northug hadde 
gått i mål på 5-mila under OL, fi kk 
avdelingsoverlege Jon Hjalmar 
Sørbø ved Sykehuset Levanger det 
travelt. For da ble nordtrønderne 
syke igjen.

– Vi har hatt stabilt færre innleg-
gelser under OL, men i helgen ble 

hele 46 pasienter lagt inn. Det er 
langt over normalen, sier Sørbø til 
Trønder-Avisa.

Og syketoppen fortsatte inn i 
den første normaluka etter OL. 
Mandag ble 26 nye pasienter lagt 
inn, noe som er nær rekord. 
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Sykere i Trøndelag etter OL
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Gulen kommune er en av de 
kommunene som nå sentrali-
serer sin omsorgstjeneste for 
utviklingshemmete. I 2008 
vedtok de at alle som trenger 
heldøgnstjeneste i kommunen 
skal fl ytte til Dalsøyra bo- og 
omsorgssenter. 

BYRKNESØY. En av de som blir ram-
met av dette er Merete Uthaug 
(22).  I omtrent et år har Merete 
Uthaug (22) bodd i sin nye leilig-
het i hjembygda si Byrknesøy i 
Gulen kommune. Den unge kvin-
nen er utviklingshemmet og får 
tjenester fra kommunen, slik at 
hun kan bo i leiligheten i bygda i 
Sogn og Fjordane der foreldrene, 
søsken, besteforeldre og venner 
holder til. Hun jobber i private 
bedrifter om dagen og er ellers 
på fritidsaktiviteter som andre i 
bygda.

Etter sitt vedtak fra 2008, vil nå 
Gulen kommune fl ytte Merete til 
Dalsøyra bo- og omsorgssenter, 
som ligger i en annen bygd. 

– Kommunen begrunner sitt 
vedtak med at det kan bli vanske-
lig å skaff e fagfolk og ha et faglig 
forsvarlig miljø om 20 år, fortel-
ler Astrid Uthaug, moren til Me-
rete. Hun mener kommunens 20-
års perspektiv blir helt feil. Mo-
ren forteller at de selv har skaff et 
kompetente fagfolk som har lært 
opp de som jobber hos Merete.  

– Leiligheten er også ordnet 
slik at den er 100 prosent tilpas-
set hennes behov, forteller Astrid 
Uthaug, moren til Merete.

Ut av lokalsamfunnet
– Kan du forstå at kommu-

nen mener at det er bedre for 
henne å bo på et senter?

– Nei, det forstår jeg ikke. Hvis 
hun fl ytter dit, drar de henne ut 
av lokalsamfunnet, og hun blir 
utrygg. Hun kommer til en bygd 
der hun ikke kjenner noen, ikke 
er integrert eller har jobb eller 
fritidstilbud. Bo- og omsorgs-
senteret befi nner seg i et tidligere 
eldresenter, der det i dag bare bor 
personer over 70 år. Det ligger 50 
minutter med bil i tillegg til en 
fergetur fra hjembygda, sier Me-
retes mor. 

 Foreldrene til Merete har an-
ket vedtaket om fl ytting til både 
Gulen kommune og Fylkesman-
nen i Sogn og Fjordane. Fylkes-
mannen ga kommunen medhold, 
men etter at de sendte saken til 
Helsetilsynet ved Helse- og om-
sorgsdepartementet, blir saken 
nå gjenopptatt hos Fylkesman-

nen. Hvis det blir avslag igjen, 
drar Meretes foreldre saken inn 
for Menneskerettighetsdomsto-
len i Strasbourg.

– Dette handler i høyeste grad 
om menneskerettigheter og selv-
råderetten til eget liv.

Spredtbygd kommune 
Rådmann Martin Kulild i Gulen 
kommune vil ikke kommentere 
saken om fl yttingen av Merete 
Uthaug, men forteller gjerne om 
bakgrunnen for etableringen av 
Dalsøyra bo- og omsorgssenter. 

– Kommunestyret har vedtatt 
å opprette et senter for brukere 
med spesielle behov. Vi har be-
hov for å knytte til oss faglig kom-
petanse, og det byr på en del ut-
fordringer siden vi bor så spredt. 
Ved å etablere et bo- og omsorgs-
senter midt i kommunen oppnår 
vi et bedre tilbud. Dessuten må 
vi tenke langsiktig. Vi har ansvar 
for at vi har et bra tilbud ikke bare 
om 5 år, men om 10-20, kanskje 
40–50 år fram i tid, sier rådman-
nen.

 – Er det riktig å opprette 
en institusjonslignende enhet 
når det går mot Ansvarsrefor-
men? 

– Nei, dette er ikke en institu-
sjon, men leiligheter. Vi mener at 
dette er det beste måten vi kan gi 
disse brukerne et tilbud med god 
kvalitet.  

– Må man bo der, selv om 
man ikke vil?

– Bostedet har konsekvenser 
for mengden og kvaliteten på tje-
nestene vi kan tilby, sier Kulild.

Seksjonsleder Arne Røyrvik 
ved Helse, sosial og justis hos 
Fylkesmannen i Sogn og Fjorda-
ne bekrefter at saken behandles 
igjen. Han vil ikke gå nærmere 
inn på saken, men sier at det er en 
vanskelig sak og at den etter pla-
nen skal være ferdigbehandlet 
om noen uker. 
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Vil sentralisere de 
med heldøgnsbehov
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 ✱ Med Ansvarsreformen/HVPU-
reformen fra 1991 ble det bestemt at 
den øvre grensen for hvor mange som 
kunne samles i en bolig skulle være 5 
personer. 

 ✱ Av utviklingshemmete i alderen 
20–66 bor over 80 prosent i kom-
munale boliger. Av disse bor 8 av 10 
i bofellesskap eller bokollektiv, ifølge 
en undersøkelse fra Norsk institutt 
for by- og regionsforskning i 2006.  


