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Norsk forbund for utviklingshemmedes lokallag i Indre Østfold (NFU) vil komme med følgende
høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2032.
Det er mye positivt som kan sies om denne planen. Den tar utgangspunkt i at innbyggerne er
kommunens viktigste ressurs. Det er derfor viktig at vi har en god helse og livskvalitet. Livskvalitet
henger tett sammen med levekår, samt psykisk og fysisk helse. Like muligheter for alle er
målsettingen. Det er viktig med utdannelse, jobb, stabil bosituasjon og en bærekraftig økonomi,
mestring og fellesskap. Gjennom å styrke dette vil en motarbeide fattigdom og utenforskap. Dette vil
således danne grunnlag for samfunnsdeltakelse, og dermed også god kommuneøkonomi. En
målsetting er å skape velfungerende og produktive samfunnsborgere og i tillegg skape gode
levevilkår for den stadig voksende eldrebølgen.
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Vedlegg

Alt dette er vel og bra. Men utfordringen med planen er hva den ikke sier noe om. Ikke med et eneste
ord er det nevnt i planen hva man ønsker å gjøre for de aller svakeste i samfunnet, de som ikke har
mulighet eller små muligheter til å bidra til en god kommuneøkonomi. Planen må si noe om hva
kommunen vil gjøre for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmede og personer med
store fysiske og psykiske utfordringer. Disse innbyggerne har rett på de samme mulighetene og bli
integrert i lokalsamfunnet for å få like muligheter som alle andre. Planen bør si noe om dagtilbud og et
velorganisert og tilrettelagt arbeid som det i dag er mangel på. Det står ingenting om hva kommunen
vil gjøre for å oppfylle de forpliktelser som er nedfelt i lov og rettigheter for funksjonshemmede mht
utdannelse, arbeid, fritidstilbud og tilrettelagte tjenester.
Det er ikke bare de med dårlig økonomi og liten utdannelse som opplever utenforskap. Planen
fokuserer på hva en vil gjøre for å tilrettelegge for en god alderdom, men planen må også si noe om
hva kommunen vil gjøre for å tilrettelegge for gode levevilkår i et livslangt løp for de som er
utviklingshemmet. De opplever i dag i stor grad å leve i et utenforskap. Det er for enkelt å svare at
dette ligger innenfor begrepet alle. Hver eneste dag opplever innbyggere i kommunen at de ikke er
inkludert i dette begrepet.
Når planen videre påpeker de økonomiske utfordringene for å kunne finansiere det offentlige
tjenestetilbudet og at man må prioritere strengere, så har dette oftest gått ut over de med den
svakeste stemmen i samfunnet. Effektiv, framtidsrettet og planmessig drift som skal gi forutsetninger
for rasjonelle driftsenheter har ofte vist seg å gå ut over livskvaliteten. Dette gir ikke særlig
forhåpninger for den som ikke har mulighet til å stå på barrikadene og kjempe for sin rett.
Utviklingshemmede er enkeltindivider som har behov for tilrettelagte og tilpassede tjenester for den
enkelte. Dette er nedfelt i lov og forordninger som kommunen må rette seg etter og derfor bør
synliggjøre i sine planer. Å si noe om dette i sine planer vil vise hvilke verdier kommunen ønsker å
bygge på.

Ingen vedlegg er lagt til.
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