
Hei!
Denne fortellingen handler 
«Arild» som gjerne vil flytte 
hjemmefra, men som ikke vil bo 
i et stort bofellesskap.

Dette dokumentet inneholder en 
plakat som kan benyttes som en 
del av opplæringsmateriellet 
knyttet til CRPD.

Plakaten skal printes ut i A3 og 
kan henges opp på relevante 
steder, som en påminner i 
hverdagen til de som jobber ute i 
kommunene.



Hvor vil 
du bo?

Kommunen har en ledig tomt litt utenfor sentrum, og de vurderer å 
bygge et stort bofellesskap der for å samle alle med tilsvarende 
behov under ett tak med tjenestebase. Ved hjelp av store bo-
fellesskap mener kommunen de vil kunne spare inn utgifter på for 
eksempel felles nattevakt, renhold og drift. 

UTENFOR

Det spiller ingen rolle 
hva Arild ønsker seg. Han er 40 år 

og har bodd sammen med sine 
foreldre hele livet. Han trenger 

derfor trygge og stabile personer 
rundt seg nå når han 

skal flytte.

Kommunen kan 
ikke klare å finansiere bygging 
av flere enkeltboliger. Det ville 
betydd nedskjæringer på andre 

områder. Det er rimeligere å 
bygge en stor enhet.

Jeg vet om flere som 
trenger ett sted å bo. Jeg 
lurer på om de ønsker å 

leie eller eie. Vi må spørre 
Arild hva han vil. 

I kommunen vår er det er mange 
som bor hjemme hos foreldrene 
sine og har bedt om hjelp til å 
skaffe seg bolig.

Hvilken av 
disse tre 
løsningene 
mener du 
samsvarer 
med CRPD?

Arild bor hjemme. Han vil gjerne flytte hjemmefra, men vil ikke 
bo i et stort bofellesskap. Det ville også vært bedre for familien 
vår om han bodde for seg selv og vi kunne besøke han, forteller 
foreldrene. Relasjonen tærer på når de bor så tett på hverandre.

Hva tror du Arild 
og foreldrene 
sier om denne 
løsningen et par 
år etter? Hva 
sier menneske-
rettighetene? 

Les mer om artikkel 
19 og CRPD på 
bufdir.no

Artikkel 19 
Retten til et selvstendig liv og til å 
være en del av samfunnet


