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Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede til Økonomiplan
2017-2020 og Budsjett 2017
Rådet vedtok i møte 8. november slik uttalelse slik til Økonomiplan 2017-2020 og
Budsjett 2017:
S. 16, 2. og 3. avsnitt:
Rådet mener det er positivt at det foreslås å bygge ny skole ved Stiklestad og at det
foreslås midler til renovering ved Vinne skole. Dette vil gjøre skoletilbudet i kommunen
mer universelt utformet og slik mer tilgjengelig for elever med nedsatt funksjonsevne.
Rådet mener videre det er viktig med større skolemiljø slik at det finnes «en for alle». En
del elever med utfordringer sliter med å få innpass i elevgruppen – hvis de er små – og
mener dette blir enklere hvis det er flere elever å spille på.
Det er også positivt at barnehagen i Leksdal flytter til skolen – dette vil gi mye bedre
lokaliteter for barnehagen i tillegg til at det kan gjøre mer tilgjengelig for barn med
nedsatt funksjonsevne.
S.19, 2. avsnitt
Rådet er bekymret for at det ikke gis rom for å øke aktivitetsnivået på PPT. For barn og
unge med utfordringer, er det viktig for at de skal bli likestilt funksjonsfriske, at det
utredes og settes inn tiltak så tidlig som mulig slik at alle elever får samme mulighet for
læring.
S. 22, konseptutvikling:
Rådet mener det er positivt og nytenkende den konseptutviklingen som er beskrevet i
dokumentet. Det er viktig at alle brukere får økt sin livskvalitet og dette blir et viktig
bidrag for kvalitet for de gruppene rådet representerer, og de får en mulighet til å være en
del av mangfoldet i samfunnet og komme bort fra institusjonspreget. Rådet anmoder om
at de råd og anbefalinger som er i NOU 2016:17 (På lik linje – Åtte løft for å realisere
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming), Stortingsmelding 45
(2012/2013) Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming,
interesseorganisasjoner og veileder fra Husbanken blir fulgt og at det ikke
bygges/bosettes flere enn maks 6 utviklingshemmede i samme bofellesskap.
S. 24 – 3. avsnitt:
Rådet ønsker å delta i planleggings- og byggeprosessen og ber om at det blir sendt
henvendelse til rådet for oppnevning av brukerrepresentanter til dette.
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S. 27, 1. og 2. avsnitt:
Rådet viser til uttalelse i sak om endringer i SFO-tilbudet for funksjonshemmede barn.
Denne uttalelsen forutsatte at tilbudet den enkelte bruker fikk gjennom SFO-ordningen
skulle gis ved avlastningstjenesten og at det skulle gis etter den enkeltes behov og
utfordring. Dette mener rådet vil bli vanskelig å gjennomføre hvis det skal reduseres i
tilbudet. Rådet forutsetter at de endringer og reduseringer som blir foreslått ikke
medfører at brukere mister/får redusert tilbud. Når det gjelder reduksjon i
støttekontaktbudsjettet kan dette ikke utelukke individuell oppfølging av bruker.
S. 27, 5. avsnitt:
Rådet er positiv til at dag-, lærings- og mestringstilbud samorganiseres i 2017.
S. 31, 4. avsnitt:
Rådet ber om at tilgjengeligheten på bokbussen tilpasses slik at også barn i rullestol kan
benytte seg av tilbudet.
S. 53, 3. avsnitt:
Rådet er positiv til innføring av mer velferdsteknologi i helse og velferd. Dette er med på
å gjøre grupper som rådet representerer mer selvhjulpen og å få en bedre livskvalitet og
mestring.
Ellers forutsetter rådet at de nye byggene som er foreslått og de byggene som foreslås
renovert følger plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming og at
rådet blir representert med brukerrepresentanter i denne prosessen..

For rådet
Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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