Interpellasjon til ordfører

Søgne, 17.juni-2019

Alethia Elliot er døv, utviklingshemmet og avhengig av tilsyn, og foreldrene frykter hun vil visne vekk
dersom vedtaket til Søgne kommune står seg.
Torsdag og fredag kunne vi lese i Fædrelandsvennen om Alethia fra Søgne. Siden 2013 har hun gått
på grunn- og videregående skole ved Signo skole- og kompetansesenter på Andebu i Vestfold. Utover
skoletiden er hun blitt ivaretatt av kompetansesenteret og bodd på deres internat.
Signo skole- og kompetansesenter leverer tjenester til personer som har hørselshemming i
kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser eller personer med døvblindhet.
Med bakgrunn av informasjon fra Fædrelandsvennen sin artikkel, må jeg si at jeg ble veldig trist da
jeg leste om Alethia og foreldrene, der moren også er hennes verge, deres prosess med Søgne
kommune.
Saken om Alethia er en enkeltsak, og enkeltsaker skal ikke behandles i kommunestyret. Denne
interpellasjonen er derfor rettet på oppholdsprinsippet i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.
Etter lovens § 3 første ledd skal kommunen «sørge for at personer som oppholder seg i kommunen,
tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»
For meg virker det som at prinsippet om å drive tjenester selv i egen kommune, er viktigere enn den
enkeltes trivsel, mestring og en likesinnet hverdag i sammen med andre mennesker med
sammensatte funksjoner. Vi har tidligere sett samme type prinsipper i rustjenesten, uten å
sammenligne sakene. Her har det også vært en politisk diskusjon på det å kjøpe tjenester andre
steder, fremfor å bygge opp tjenester i egen kommune. De senere årene har kommunen selv valgt å
bygge opp en rusomsorg, fremfor å legge til rette for valgfrihet og leie av spisskompetanse andre
steder. Etter min vurdering har ikke den oppbyggingen av tjenesten i Søgne kommune vært god nok,
da boligene tilpasset denne tjenesten blir benyttet av tyngre ruspasienter, samt det finnes ikke
døgntilbud.
Derfor undrer det meg at Søgne fortsetter å satse på å gi tjenestene man ikke har og som er
tilstrekkelig god for den enkelte i egen kommune, fremfor å kjøpe en tjeneste et annet sted der
brukere av tjenesten trives, får en god hverdag sammen med mennesker de kan kommunisere
sammen med, i både lek og hverdagslige ting og ikke minst, et sted hvor spisskompetansen og det
faglige er godt ivaretatt for å kunne gi en best mulig hverdag for den det gjelder.
Søgne har kompetanse innen tegnspråk. Enhet for livsmestring gjør en kjempe god innsats for mange
mennesker i kommunen. Det betyr allikevel ikke at kommunen har en tjeneste som er tilpasset alle
innbyggere sine sammensatte utfordringer. Derfor er det viktig at det finnes steder rundt om i landet
som kommuner kan kjøpe tjenester fra.
Med bakgrunn av dette ønsker jeg svar fra ordfører på følgende spørsmål:
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Mener ordfører at enkeltmennesket sine hverdagslige behov, og viktigheten av å mestre
en hverdag sammen med likesinnede mennesker er et viktig prinsipp kommunen må
legge mest vekt på, før man oppretter egne tilbud i egen kommune når saker vurderes
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3 første ledd som sier at kommunen skal sørge
for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester?
Kan ordfører vise til et vedtak der kommunestyret har vedtatt at alle tjenester som
kommer inn under oppholdsprinsippet skal bygges opp, og gis i egen kommune?
Er ordfører positiv til at Søgne kommune fortsatt skal kunne leie tjenester andre steder
med god spisskompetanse, fremfor å bygge opp egne tjenester i egen kommune?

Med denne bakgrunn ønsker jeg å fremme følgende forslag for kommunestyret:

Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å kunne
kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper som skal legges til grunn når kommunen
behandler saker etter oppholdsprinsippet i helse og omsorgsloven. Kommunestyret mener det er
positivt at kommunen kan kjøpe tjenester andre steder brukere har tilknytting til, og der de vil
oppleve en faglig god utvikling.
Kommunestyret anmoder om at saker som er blitt behandlet etter oppholdsprinsippet, og der det er
gitt avslag på at kommunen kan leie tjenester andre steder vil få en ny vurdering basert på dette
vedtaket.

Med vennlig hilsen Christian Eikeland
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