Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 10/2020 i møte den
08.09.2020:

Behandling
Samfunnsplanlegger Martin Lauten orienterte om samfunnsplansarbeidet og rådet kom med
følgende innspill:
 kommunen må styres etter en plan. System og oppfølging/etterlevelse av planen i
administrasjonen er viktig.
 planen må være lettfattelig og enkel å orientere seg i.
 planen må tas i bruk, ikke bli lagt i en skuff.
 tjenesteutvikling på helse og skole er viktig. Dette er primæroppgaver kommunen må
satse på. Følge opp innen skole og helse.
 det er viktig at folk føler seg ivaretatt og hørt.
 næringslivet greier seg i stor grad selv og trenger mindre fokus.
 tenke tilgjengelighet for alle i prosjekter og planer som utarbeides. Ulike grupper må
involveres på et tidlig stadium.
 vi må vise gode holdninger til hverandre og godta hverandre.
 jobbe for større likeverd i samfunnet.
 kommunen må ha fokus på god tjenesteyting.
 vi må ha et varmere samfunn. Utbyggere/planleggere må se alle like mye som de ser
sluttsummen.
 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må
innarbeides som en selvfølgelighet. Dette må forankres i planene og innebærer at alle
skal bli hørt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
Innspill til samfunnsplanen fra rådet:
 kommunen må styres etter en plan. System og oppfølging/etterlevelse av planen i
administrasjonen er viktig.
 planen må være lettfattelig og enkel å orientere seg i.
 planen må tas i bruk, ikke bli lagt i en skuff.
 tjenesteutvikling på helse og skole er viktig. Dette er primæroppgaver kommunen må
satse på. Følge opp innen skole og helse.
 det er viktig at folk føler seg ivaretatt og hørt.
 næringslivet greier seg i stor grad selv og trenger mindre fokus.
 tenke tilgjengelighet for alle i prosjekter og planer som utarbeides. Ulike grupper må
involveres på et tidlig stadium.
 vi må vise gode holdninger til hverandre og godta hverandre.
 jobbe for større likeverd i samfunnet.
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 kommunen må ha fokus på god tjenesteyting.
 vi må ha et varmere samfunn. Utbyggere/planleggere må se alle like mye som de ser
sluttsummen.
 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må
innarbeides som en selvfølgelighet. Dette må forankres i planene og innebærer at alle
skal bli hørt.
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