Omsorgstjenestene i Ringsaker.
Ringsaklista går til valg på at kommunen på en bedre måte må ta vare på våre pleietrengende når de
trenger et botilbud, avlastning, brukerstyrte personlige assistenter eller miljøarbeidertjenester.
Dokument 2 sendte i uka som gikk en dokumentar om Stine og Mari som levde vidt forskjellige liv til
tross for tilsynelatende samme behov for hjelp og bistand. Den ene hadde fått innvilget brukerstyrt
personlig assistent i Oslo, men den andre tilhørte Trondheim kommune og fikk kun avlastning i
institusjon. Dette har opptatt mange i dagene som har gått, og mange reagerer sterkt på disse
forskjellene. Men hvordan fungerer pleie og omsorgstjenestene i Ringsaker kommune? Vi behøver
ikke se til Trondheim kommune for å se mangelfulle eller manglende tilbud. Det finnes flere
eksempler i vår egen kommune på utviklingshemmede og funksjonshemmede som får lite eller ingen
hjelp. Pleie og omsorg i Ringsaker har en innstilling som gjør at ingen får noe ”gratis”, skal du ha de
tjenestene du har krav på ut i fra lovverket så må du ha kunnskap og krefter til å kjempe for å få dine
rettigheter. Selv det er ikke alltid nok. Dette har vist seg de siste årene på flere områder og for flere
brukere av omsorgstjenestene i Ringsaker kommune. Funksjonshemmede sitter med ufullstendige
eller lite egnede tilbud, og blir isolert fra samfunnet fordi de ikke får innvilget brukerstyrt personlig
assistent, likhetene med Stine fra Trondheim er mange. Stine og Mari har ressurser og muligheter til
å sette søkelyset på dette og ryster en hel nasjon, hva med våre i Ringsaker som ikke har disse
mulighetene.. Er det noen som ser de?
Andre eksempler som finnes er voksne, hjemmeboende utviklingshemmede som trenger avlastning
når omsorgspersonene deres rammes av sykdom eller trenger en pause, det viser seg da at det er
veldig vanskelig å få hjelp til dette i Ringsaker kommune. Skal man behøve å kjempe for noen dager
med avlastning når du har spart kommunen for utgifter til tilsyn og hjelp i mange år? Ringsaker
kommune har også gjort om på plasseringen av flere av sine utviklingshemmede og
funksjonshemmede, mange av disse er nå samlet på en avdeling for yngre på et bo og
aktivitetssenter. Det er vel og bra at de lager et tilbud med nye plasser for de yngre som kommer inni
systemet, men det går feil vei i forhold til ansvarsreformen fra 1991, da vi igjen samler ”alle” som
trenger bistand på store avdelinger. Vi beveger oss sakte men sikkert tilbake til de store
institusjonene som vi har jobba for å avskaffe i 20 år. Ringsaker kommune har nå samlet 10 beboere
på yngres avdeling, og enda 6 leiligheter står klare til å ta imot de neste som får plass. Dette er ikke
et omsorgstilbud som det er skissert i reformen, dette er langt på vei en institusjon. Undersøkelser
viser at levevilkårene for de som bor i institusjoner er vesentlig dårligere enn om du er integrert i
samfunnet med egnet botilbud i smågrupper eller egen leilighet/bolig.
Men når Ringsaker kommune nå har gitt disse botilbudene så skulle man tro at det da følger med et
tilbud om bistand, tilsyn og hjelp til å fungere i hverdagen, slik som sosialtjenesteloven legger opp til.
Dette viser seg og å være vanskelig, da de ansvarlige for tilbudene gjemmer seg bak at dette er ikke
et bofellesskap og at de da ikke har midler til å gi denne bistanden som hver enkelt trenger. Etter å
ha lest sosialtjenesteloven i flere år som vernepleier, har jeg fortsatt ikke funnet punktet som sier at
hvis du kaller det noe annet enn et bofellesskap, så slipper du å gi tjenestene som sosialtjenesteloven
gir disse gruppene rett på. Unnskyldningen for å ikke gi tjenester er gjennomgående økonomi. Har
de ikke penger? Er det fattet vedtak og gjort registreringer som kan melde opp et behov til
kommunestyret om økte midler? Har kommunestyret valgt å ikke imøtekomme disse behovene?
Eller har omsorgsdistriktene midlene, men velger å disponere de annerledes?
Svarene kan være mange, men det viktigste er at vi må jobbe for å bli en kommune som tar vare på
våre innbyggere, uavhengig av behov for bistand og oppfølgning.
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