Høringsuttale Kommunal planstrategi 2020-2023 – Hemsedal kommune
Fra Hemsedal råd for menneske med nedsett funksjonsevne blir følgende uttale sendt:
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har gått gjennom høringsutkastet og ønsker mer
målrettet og eksplisitt fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne på flere områder i planen.
Rådet ønsker egne punkt som omhandler hvordan man skal ivareta mennesker med nedsatt
funksjonsevne, da det ikke er synlig gjennom planen hvordan dette er tenkt ivaretatt. Rådet finner at
mennesker med nedsatt funksjonsevne er bedre ivaretatt i den regionale planstrategi for Viken som
også ligger ute på høring. Ved utarbeiding av kommunal planstrategi for Hemsedal bør en også se til
den regionale planen.
Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne ønsker i dette høringssvaret å trekke frem følgende
områder som etter vår vurdering er særlig mangelfull med tanke på gruppen vi representerer:
Tilrettelagt arbeid, inkludering, mulighet for et meningsfullt liv.
Det bør være eget punkt om mulighetene for tilrettelagt arbeid i kommunen. Hemsedal har tidligere
hatt lav arbeidsledighet og få uføretrygde, og de som ønsker seg tilbake til arbeidslivet bør få
mulighet for arbeidsinkludering. For arbeidstrening og tilrettelagt arbeid må de nå reise til Gol.
I kommunal plan er det fokus på å øke økonomisk sysselsetting for friske, men tilrettelegging for
inkluderende arbeidsliv vil også øke sysselsetting. En må mobilisere og tenke kreativt. Ved å
sysselsette alle uansett arbeidsevne vil dette medføre økt arbeidsaktivitet. En tilrettelegging for
reduserte stillinger er nødvendige for at mennesker med fysiske og psykiske utfordringer kan delta i
arbeidslivet. På denne måten ivaretar kommunen bedre utnytting av innbyggernes kompetanse og
ferdigheter.
Det må tilrettelegges for skolering av arbeidsgivere for forståelse av utfordringene til arbeidstakere
med nedsatt funksjonsevne. Dette er krevende og her må en ha veiledere med kompetanse til
skoleringen. I tillegg bør det tilrettelegges mer for skoleungdommer som av ulike årsaker faller ut av
skolegang.
Det bør i planen fremgå at kollektivtrafikk og utforming av infrastruktur også må tilrettelegges for
funksjonshemmede.
Det må komme frem i planen at menneske med nedsett funksjonsevne også skal ha et anstendig liv
med god livskvalitet, deltakelse og inkludering i arbeidslivet, og et meningsfullt liv. Erfaring fra arbeid
med denne brukergruppen er at de ofte blir prioritert vekk/ned dersom det ikke er konkrete planer
og mål knyttet til behovene de har for å kunne delta i samfunnet ut fra sine forutsetninger. Rådet
hevder derfor at det er særlig viktig at planen tar høyde for dette, og utformer mål og planer som tar
kommunens innbygger og deres behov på alvor.

