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Svar på høringsbrev

1. Generelt
Planen er grundig, den omfatter mange områder og har gode forslag til tiltak.
Gjennomføring av tiltakene vil være et stort og nødvendig løft. Plan for tjenester gjelder for
personer med utviklingshemming. Mye av det som beskrives og de foreslåtte tiltakene vil
være aktuell for barn/ungdom som har nedsatt funksjonsevne, men som ikke er
utviklingshemmet. Bergen kommune må sikre at barn og ungdom med nedsatt
funksjonsevne og deres familiers behov ivaretas slik at det ikke er diagnosen
utviklingshemmet som er avgjørende, men det reelle behovet barn/ungdom og familier har.
2. Barn og ungdom
Å ha oversikt over rettigheter og hjelpetilbud og bistå foreldre i søknader og valg er
nødvendig for mange. Likedan å koordinere barn/ungdom og deres familier sine tiltak.
Allerede etablerte samhandlingsformer mellom brukere og kommune er koordinator,
individuell plan og ansvarsgruppe. Det er viktig at disse fungerer etter intensjon og at
ansatte som er koordinator, ledere av ansvarsgrupper og/eller ansvarlig for utforming av IP
har kompetanse og kapasitet til å utføre oppgaven. Det legges i planen opp til å styrke
koordinerende enhet samt tilby IP og/eller koordinator for alle med behov. Det er positivt
og likedan at koordinatorer skal kurses. Ifølge plan skal Barne og familiehjelp sentre
etableres i2019, med tjenestekoordinatorer. Roller og ansvar mellom alle disse funksjonene
må avklares og tydeliggjøres.
3. Avlastning og barnebolig
Viktig satsing å utvide tilbudet slik at familier kan oppleve reell hjelp og støtte i sine
omsorgsoppgaver når de er vurdert til å ha behov for avlastning.
At det også bygges barnebolig mener vi er nødvendig så familier som har barn med
omfattende hjelpebehov, kan ha et reelt valg mellom eks døgnbasert hjelp i hjemmet og
bolig utenfor hjemmet.
4. Boligløftet

Det er flott at kommunen gjør denne satsingen. Å ha nok boliger til de som trenger det, bør
være en permanent plan for kommunen.
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