Innspill fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Generelt:
•
•

Viktig med bevisstgjøring.
Tilgjengelighet ute er også viktig:
o Stier som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
o Bruk av elsykkel er viktig for personer med funksjonsnedsettelse.
o Tilgjengelighet i forbindelse med Folldal som Nasjonalparkkommune. Turister kan ha
funksjonsnedsettelse og Folldal kommune bør fremme denne gruppas behov i
Nasjonalparkkommune sammenheng.

Visjon
•
•
•

Ønsker ikke at det brukes mye tid på visjon. Det er resultater som teller.
Visjonen kan brukes i reklame/presentasjon av kommunen.
Frisk og frodig fjellkommune gir et bilde på mange av de tingene som beskriver det positive i Folldal.

Universell utforming
•
•
•
•
•
•
•

Gjeldende mål er for smalt.
Kommunen bør ha en målsetting om at all kommunal drift og tilbud bør være preget av tilgjengelighet
for alle.
Mål om universell utforming må gjelde alle steder og ikke bare nye bygg.
Kommunen må heve bevisstheten rundt dette med universell utforming.
Sykkelveg mellom Krokhaug og Folldal er et stort ønske.
Det bør være et tilbud om dataopplæring.
Det bør tas med mål/beskrivelse fra FN-konvensjonen: Sikre lik rettighetsoppnåelse også for personer
med nedsatt funksjonsevne.

Bolyst og tilflytting
Boliger/fritidsboliger
•
•
•
•

•
•

Det er ikke tilgjengelige utleieboliger for personer med funksjonsnedsettelse. Det trengs flere
tomannsboliger/leilighetsbygg. En balansegang.
Kommunale utleieboliger bør være en overgangsbolig. Hvor lenge skal folk få bo der? Kommunen bør
ikke ha varige utleieboliger. Dette bør følges opp.
Boliger bør bygges i nærheten av Folldal sentrum. Dette med tanke på miljøhensyn. Det bør ikke
satses på spredt boligbygging.
Det er gode muligheter for etablering av fritidsbebyggelse tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelse. Det bør tas hensyn til framkommelighet for personer med funksjonsnedsettelse
ved regulering av infrastruktur.
Kan borettslag være et alternativ?
Er utleie av trygdeboliger behovsprøvd?

Lokalmiljøer
•
•

•
•
•

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har vært på befaring i kommunale bygg/anlegg. Det
henvises til rapport fra denne befaringen.
Kommunale bygg og anlegg samt torg er generelt ikke godt tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelse. Mange små tiltak kunne vært gjort slik at tilgjengeligheten hadde blitt bedre.
Spesielt nevnes synliggjøring av hjelpemidler og skilting.
Flerbrukshuset er forholdsvis godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse, men også her
er det mangler med tanke på skilting og synlighet.
Det er ønske om mere bruk av Flerbrukshuset. Mest mulig aktiviteter bør legges hit. Dette gjelder
også utearealene. Flerbrukshuset bør være mere åpent.
Kommunen bruker ikke grendene eller grendehusene til sine arrangementer. Grendehusene er
tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.

Kulturliv
•
•

•
•
•

Biblioteket bør utvide sine åpningstider, helg og kveld. Biblioteket er forholdsvis godt tilrettelagt for
personer med funksjonsnedsettelse.
Kulturskolen er inkluderende for personer med funksjonsnedsettelse. Det nevnes at rockeverstedet
gjennomføres i et bygg som er dårlig tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse (Follvang).
Inntrykket til rådet er at alle elever føler seg inkludert.
Fritidsklubben er i en bygning som ikke er universelt utformet.
Bassenget er delvis tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.
Kinotilbudet er ikke godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse da bygget ikke er
universelt utformet. Venter på en utredning.

Oppvekstsvilkår
•
•
•

•

Skolen er flinkt til å tilrettelegge for elever med funksjonsnedsettelse.
Skolen er flink til å snu seg rundt når de får elever med nedsatt funksjonsevne.
Barnehagen har rådet ikke god oversikt over da de hittil ikke har vært på befaring der. Slik de kjenner
barnehagen er det gode muligheter for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Det
nevnes at gymsalen i barnehagen er ikke tilgjengelig for rullestol?
Uteområdene på skolen og i barnehagen er romslige og gir gode muligheter for inkludering av barn og
elever med nedsatt funksjonsevne. Det nevnes allikevel at flere snarveier som foretrekkes brukt av
elevene, kan være utilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse.

Kommunen som service- og tjenesteorganisasjon
Levering av tjenester
•
•
•

•
•
•

Personer som har behov for tjenester, tar ikke kontakt da tjenesten er ukjent.
Det er lett å henvende seg til kommunen. Om personer med funksjonsnedsettelse føler seg likt
behandlet som funksjonsfriske, er avhengig av hvilken person man møter i kommunen.
Selv om man digitaliserer, må man kunne ha en person å henvende seg til dersom man trenger det.
Digitalisering til de enkle og standardiserte tjenestene. For spesielle saker eller dersom man trenger
hjelp, er det viktig å kunne få hjelp av en fysisk person.
Søknadskjemaer og informasjon om utfylling bør være tilgjengelig både digitalt og på papir. For noen
kan det være vanskelig å lese på skjermer.
Det bør gjennomføres en bevisstgjøring av behandling av personer med funksjonsnedsettelse.
Fjell-verdiene er ikke alltid det jeg møter. Hva betyr verdiene for den enkelte?

Informasjon
•
•
•

•
•

•

Fint med informasjon på Facebook for de som bruker dette, men det nevnes at Facebook ikke er
universelt utformet.
Hjemmesiden er vanskelig å bruke. Det er vanskelig å søke.
Informasjonen på informasjonsskjermene må være oppdatert og det er ønske om lengre tid til å lese
informasjonen. Det savnes opplysninger om hvem man skal henvende seg til for å få lagt ut
informasjon på skjermene.
Ønsker mere informasjon fra kommunen på plakattavlene. F.eks. en oversikt over hva som skjer.
Ønsker skriftlig informasjon i postkassa 3 til 4 ganger i året. Dette handler også om en bevisstgjøring
av kommunens oppgaver. Hva er det vi skal gjøre de tre neste månedene som er viktig for
innbyggerne? Ønskelig informasjon er f.eks. hovedtyngden i budsjettet, regnskap, byggeprosjekter,
veier, IKT og om hva som er kommunens planer.
Generelt er ikke informasjonen fra kommunen lett tilgjengelig for personer med nedsatt
funksjonsevne i dag.

Kommunesamarbeid
•
•
•
•

•

For hovedtyngden spiller det lite rolle hvor saksbehandler sitter. Men, det kan være en utfordring for
de som trenger offentlig transport og har behov for å treffe saksbehandler fysisk.
Ved samarbeid bør saksbehandler være fleksible og kunne møte fysisk i Folldal. Faste eller fleksible
kontordager i Folldal selv om opprinnelig arbeidsplass er i en annen kommune.
Saksbehandler bør ha tilstrekkelig med faglighet. Miljø er viktig for faglighet.
Felles tjenester med nabokommuner er som regel ikke bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt
funksjonsevne i dag. Felles tjenester kan gi bedre tilrettelegging dersom et større fagligmiljø gir mer
fokus på universell utforming. Gode kommunesamarbeid er bra. Opplever at det er personavhengig.
I forhold til sammenslåing av kommuner kan det være positivt med større faglighet. Det er ingen
garanti for dette, men en mulighet. Ved en eventuell sammenslåing er det viktig med en lokal
kontaktperson. Tjenestene må kunne fordeles i distriktene og være i nærheten av folk.

Kommunen som arbeidsgiver
•
•
•
•

Det oppleves ikke at kommunen legger til rette for ansettelse av personer med nedsatt
funksjonsevne. Bygningene er ikke tilrettelagt for ansatte med funksjonsnedsettelse.
Kommunen er i hovedsak ganske løsningsorienterte når det gjelder tilrettelegging av ansette med
nyoppstått funksjonsnedsettelse.
Tilrettelegging kan være personavhengig, avhengig av enhet, kunnskap om rettigheter og muligheter.
Kultur om dialog. Oppfølging av medarbeidere er varierende. Tilrettelegging kan da bli vanskelig.

