1
Innspill fra Flesberg Arbeiderparti.

KOMMUNEDELPLAN FOR EN UNIVERSELT UTFORMET OG TILGJENGELIG
KOMMUNE INNEN 2025
Forslag:
Flesberg kommune starter opp et arbeid med kommunedelplan for universelt utformet og
tilgjengelig kommune i kommuneplan for 2009 - 2025. Formålet med planen skal være å
fjerne eksisterende og hindre nye menneskeskapte barrierer, som hindrer inkludering av
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunedelplanen skal ferdigstilles innen sommeren
2010 og ha som mål at kommunen skal tilfredsstille kravene til et universelt utformet samfunn
innen 2025. Planen bør dekke hele perioden og rulleres jevnlig. Til kommunedelplanen
knyttes en forpliktende handlingsplan, som forankres i de årlige budsjettvedtakene. Oppnådde
resultater rapporteres løpende i kommunens årsmeldinger.
Begrunnelse:
Ny lov mot diskriminering og for et universelt utformet samfunn (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 1. januar 2009. Loven består av to deler, en del med
forbud mot alle former for diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, en del med
pålegg om universell utforming Universell betyr utforming eller tilrettelegging av
hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan
benyttes av flest mulig og gjelder offentlig virksomhet og privat virksomhet rettet mot
offentligheten. Sammen med ny plan- og bygningslov (plandel og bygningsdel) og nye
forskrifter til bygningsdelen av loven, legges et felles ansvar for inkludering av mennesker
med nedsatt funksjonsevne på kommuner, fylker, statlige sektormyndigheter og private. En
kommunedelplan for universell utforming vil være et viktig virkemiddel for å nå målet om
inkludering og imøtekomme pålegg fra statlige myndigheter.

Planens innhold
• Kartlegge nåsituasjonen i egen kommune målt mot ønsket situasjon – hva er de viktigste
barrierene for inkludering av funksjonshemmede i vår kommune?
• Områder: All type tilgjengelighet
o Arbeid og utdanning – ledighet og behov for kompetanse blant innbyggere med
nedsatt funksjonsevne, eksisterende tilrettelagte arbeidsplasser, behov for nye
o Bolig – hvor stor andel av boligmassen i kommunen er universelt utformet?
o IKT – kartlegge situasjonen i offentlig, privat og frivillig sektor og forberede
tilpasning til statlig pålegg fra 2011
o Bygg og anlegg, offentlig og privat som retter seg mot allmennheten (barnehager,
skoler, kontorer, forretninger, restauranter, idrettsanlegg, kulturhus, rådhus,
kommunestyresal mv.)
o Uteområder – offentlige og private, som er åpne for allmennheten, friluftsområder.
Standarder for brøyting og strøing vinterstid.
o Transport – er det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å benytte
kollektiv transport i kommunen? Hva må til?
o Behovet for brukerstyrt personlig assistent for dem som alltid vil trenge bistand
• Lage handlingsplan plan for gjennomføring 2010-2025, bør rulleres jevnlig
o Kostnadsanslag for oppgradering til universell utforming
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o Rekkefølge – hva haster mest? (Justeres i forhold til nye pålegg fra staten)
o Samarbeide med private og be dem beskrive status, beregne kostnader for
universell utforming av egne bygg og anlegg og legge en plan for gjennomføring
o Sørge for at krav om universell utforming stilles ved alle offentlige innkjøps- og
anbudsprosesser
o Påse at krav til universell utforming stilles ved alle nybygg, nyanlegg,
renoveringer og større rehabiliteringer umiddelbart (lovpålagt)
o Sørge for at alle tiltak i egen kommune fra Regjeringens tiltakspakke oppfyller
kravet til universell utforming.
o Ansettelsespolitikken i kommunen: Opprette traineeplasser, ansette
funksjonshemmede
o Holdningskampanje blant private arbeidsgivere
Informasjon
o Bygge opp kompetanse om universell utforming hos politikere/ansatte i
kommunen. Legge inn kunnskap om universell utforming og antidiskriminering i
skolenes undervisningsopplegg
o Informasjon til private om statlige pålegg, støtteordninger for utbedringer av bygg
o Informasjon til arbeidsgivere om garantitilskudd for fysisk tilrettelegging av
arbeidsplasser, varig lønnstilskudd for ansatte som ellers ville vært
uførepensjonister
o Holdningskampanjer mot diskriminering og for inkludering og universell
utforming
Koble konkrete virkemidler til økonomiplan/budsjett
Årlig rapportering av status i kommunens årsmelding.

Prosess
• Anmode fylkeskommunen om å opprette regionalt planforum for universell utforming.
• Søke faglig bistand i fylkeskommunen, hos fylkesmannen, i BLD/MD/KRD, hos de
funksjonshemmedes organisasjoner, rådet for funksjonshemmede
• Organisere prosessen som et lokalt partnerskap med andre offentlige etater (fylke,
fylkesmann, statlige sektormyndigheter), private næringsdrivende, frivillige
organisasjoner, evt nabokommuner.
• Sørge for god medvirkning fra funksjonshemmedes organisasjoner i arbeidet helt fra
begynnelsen av, i tråd med ny medvirkningsparagraf i ny plan- og bygningslov, utnytte
deres kompetanse når det gjelder eksisterende barrierer, gode løsninger og forebygging av
nye

