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Økning i andelen psykisk utviklingshemmede i Lier kommune
Med bakgrunn i en artikkelserie i VG har Ninnie Bjørnland fra SV bedt om en melding på hva som er
grunnen til at andel psykisk utviklingshemmede i Lier kommune har økt fra 3.9 til 5.2% fra 2008 til
2017.
- Hva mener rådmannen er grunnen til økningen i andelen av psykisk utviklingshemmede i Lier
kommune?
- Sikrer Lier kommune at diagnosen psykisk utviklingshemming stilles av spesialisthelsetjenesten der
det ikke er åpenbart at dette ikke er nødvendig?
- Kan rådmannen forsikre at Lier kommune har en etisk forsvarlig praksis der tjenester tildeles etter
faktisk behov og fungering, og der det ikke kreves at tjenestemottakeren har en diagnose ( i dette
tilfellet psykisk utviklingshemming)?

Det er helt klare kriterier fra Helsedirektoratet for hvem som kan registreres.
 Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon fra lege eller psykologspesialist på at
tilstanden til vedkommende oppfyller diagnosekriteriene for psykisk
utviklingshemming.
 Den som registreres skal være fylt 16 år pr. 1.1gjeldende år for rapportering.
 Den som registreres skal pr. 1.1gjeldende år ha gyldig vedtak om tjenester etter helseog omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter § 3-8, eller får
omsorg av en person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette etter helseog omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2 eller 3
 Før innsendelse til Helsedirektoratet skal revisjon gjennomføres. Pr. i dag er det
revisjonsselskapet KPMG Drammen som gjennomfører denne revisjonen.
Rådgiver for Helse-omsorg- og velferdstjenestene er ansvarlig for rapporteringen til
Helsedirektoratet. Unge mennesker med psykisk utviklingshemming er alle i hovedsak
diagnostisert i spesialisthelsetjenesten før fyller 16 år.
Nødvendig dokumentasjon blir innhentet fra virksomhetene og kontrollert før gjennomgang
med revisjonen.
Rapportering på tall som er sendt Helsedirektoratet i denne perioden er:
 01.01.08 – 69
 01.01.09 – 69
 01.01.10 – 71
 01.01.11 – 75
 01.01.12 – 78
 01.01.13 – 77
 01.01.14 – 87

 01.01.15 – 95
 01.01.16 – 101
 01.01.17 – 106
Dette viser en total økning på 37 personer i perioden.
Hva kan økningen skyldes?
Hovedtyngden av økningen ligger i at personene først skal registreres fra de er 16 år. Disse
er allerede kjente for kommunen da de har fått sine tjenester fra Virksomhet barn- og unge
med funksjonsnedsettelse også før de fylte 16 år.
I tillegg er det mange med diagnosen som tidligere i perioden har fått tjenester uten at de har
blitt registrert dvs. underrapportering. Dette er noe vi har jobbet bevisst med de siste årene
for å få registrert alle som har diagnosen og som får tjenester, da dette har stor betydning for
kommunens rammetilskudd. Dette har medført at vi nå har et mer korrekt tall på antallet i
kommunen.
Det er en stor bevissthet rundt regelverket og hvem som kan registreres/ikke registreres og
rådmannen er trygg på at Lier kommune følger regelverket.
Det er ingen forutsetning at en må ha diagnosen psykisk utviklingshemming for få tjenester.
Tjenester tildeles etter faktisk behov i Lier.
Kriteriedata for kommunene viser at på landsgjennomsnitt er andelen av psykisk
utviklingshemmede på 0,37% av befolkningen, i Lier er den på 0,4%

