Behandlingi Rådfor personer med nedsatt funksjonsevne

11.02.2020

PS3/20

Omforentforslag:
«Tilkontrollkomiteeni Melhuskommune:
Varselom mulig ulovligvedtaki sak110/2019–Lena Park.
17.12.2019ble sakenom LenaParkbehandleti kommunestyret,uten at Rådetfor menneskermed
nedsattfunksjonsevneble involvertpå forhånd.
Rådetfor menneskermed nedsattfunksjonsevnei Melhusmener dette bryter med kommunelovenog
Forskriftom kommunaleog fylkeskommunaleråd for eldre, personermed funksjonsnedsettelse
og
ungdom§2:
Rådenehar rett til å uttale segi alle sakersomgjelderhenholdsviseldre,personermed
funksjonsnedsettelse
og ungdom.Slikesakerskalkommunestyret,fylkestingeteller andre
folkevalgteorganerforeleggefor rådene.
Kommunestyretog fylkestingetskaletablererutiner somsikrerat rådenemottar sakenepå et så
tidlig tidspunkti saksbehandlingen,
at uttalelsenefra rådenehar mulighettil å påvirkeutfallet av
saken.Rådenekan ogsåta opp sakerpå eget initiativ. Uttalelseneskalfølgesaksdokumentene
til
det kommunaleeller fylkeskommunale
organetsomavgjørsakenendelig.
Rådetfor menneskermed nedsattfunksjonsevnefikk ikke mulighettil å uttale segi sakenog vi tror at vår
uttalelseville kunneendret vedtaket.Vi mener vedtaketom å byggeen bolig med 16 enheter for
personermed utviklingshemmingvil bryte med FNkonvensjonenfor menneskermed nedsatt
funksjonsevneog flere nasjonaleføringerpå området.
I FN-konvensjonen
for menneskermed nedsatt funksjonsevnestår det (Artikkel19):
«Konvensjonspartene
erkjennerat alle menneskermed nedsattfunksjonsevne
har sammerett som
andretil å levesamfunnet,med de sammevalgmuligheter,og skaltreffe effektiveog
hensiktsmessige
tiltak for at menneskermednedsattfunksjonsevne
letter skalkunnebrukedenne
rettighet fullt ut, og bli fullt inkludertog delta i samfunnet,blant annetvedå sikre:
a) At menneskermed nedsattfunksjonsevne
har anledningtil å velgebosted,og hvor og med
hvemde skalbo, på lik linje med andre,og ikkemå bo i en bestemtboform.»
Personermed utviklingshemmingskali likhet med andre kunnebestemmehvordan,hvor og med hvem
de vil bo. Når kommunenbyggerboliger hvor det ikke gis mulighetfor alternativer,vil dette bryte FN
konvensjonensom Norgehar underskrevet.
Dette strider ogsåmot intensjoneni HVU-reformensom i sin tid førte til nedleggelseav alle institusjoner.
Rettighetsutvalgetsom ble oppnevnti Kongeni statsrådden 3. oktober 2014leverte sin NOU«Pålik linje»
3. oktober 2016.Utvalgetforeslårder en begrensingpå sekssamlokaliserteboliger.
Husbankenhar krav i sitt investeringstilskuddsom ikke harmonerermed disseplanene.Husbankensier at
prinsippeneom normaliseringog integreringskalbli tatt hensyntil ved lokaliseringog planlegging.

Boligeneskalikke ha institusjonsliknendepreg, bør bli plasserti ordinæreog godebomiljøer,bør ikke
værefor mangeog for de ulike brukergruppermå ikke bli samlokalisertpå en uheldigmåte.
Rådfor menneskermed nedsattfunksjonsevnehar så langt ikke fått sakentil behandling,men kun som
orienteringssak.Vi ber kontrollkomiteenuttale segom kommunenhar brutt forskriftenskrav om å
«etablererutiner somsikrerat rådenemottar sakenepå et så tidlig tidspunkti saksbehandlingen,
at
uttalelsenefra rådenehar mulighettil å påvirkeutfallet av saken».
Rådetfor menneskermed nedsattfunksjonsevneber om at rådetshenvendelsetil kontrollkomiteen
vedleggesden videresaksgangen.
Sakenhar følgendeviderebehandling,og vi håper på en avklaringfør vårt nestemøte.
24.03.20:Saktil behandling/uttalelsei Rådetfor personermed nedsattfunksjonsevne
25.03.20:Saktil behandlingi Utvalgfor helse,oppvekstog kultur
25.03.20:Saktil behandlingi Utvalgfor teknikkog miljø
14.04.20:Saktil behandlingi Formannskap
21.04.20:Saktil behandlingi Kommunestyret»
Votering:
Omforentforslagble enstemmigvedtatt.
I tillegg ble det enighetom at arbeidsutvalgetavholdermøte før nesterådsmøtefor å utarbeideen
uttalelse.Representantfor NFUinnkallestil dette møtet.

Vedtak:
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Varselom mulig ulovligvedtaki sak110/2019–Lena Park.
17.12.2019ble sakenom LenaParkbehandleti kommunestyret,uten at Rådetfor menneskermed
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Rådenehar rett til å uttale segi alle sakersomgjelderhenholdsviseldre,personermed
funksjonsnedsettelse
og ungdom.Slikesakerskalkommunestyret,fylkestingeteller andre
folkevalgteorganerforeleggefor rådene.
Kommunestyretog fylkestingetskaletablererutiner somsikrerat rådenemottar sakenepå et så
tidlig tidspunkti saksbehandlingen,
at uttalelsenefra rådenehar mulighettil å påvirkeutfallet av
saken.Rådenekan ogsåta opp sakerpå eget initiativ. Uttalelseneskalfølgesaksdokumentene
til
det kommunaleeller fylkeskommunale
organetsomavgjørsakenendelig.

Rådetfor menneskermed nedsattfunksjonsevnefikk ikke mulighettil å uttale segi sakenog vi tror at vår
uttalelseville kunneendret vedtaket.Vi mener vedtaketom å byggeen bolig med 16 enheter for
personermed utviklingshemmingvil bryte med FNkonvensjonenfor menneskermed nedsatt
funksjonsevneog flere nasjonaleføringerpå området.
I FN-konvensjonen
for menneskermed nedsattfunksjonsevnestår det (Artikkel19):
«Konvensjonspartene
erkjennerat alle menneskermed nedsattfunksjonsevne
har sammerett som
andretil å levesamfunnet,med de sammevalgmuligheter,og skaltreffe effektiveog
hensiktsmessige
tiltak for at menneskermed nedsattfunksjonsevne
letter skal kunnebrukedenne
rettighet fullt ut, og bli fullt inkludertog delta i samfunnet,blant annetvedå sikre:
b) At menneskermed nedsattfunksjonsevne
har anledningtil å velgebosted,og hvor og med
hvemde skalbo, på lik linje med andre,og ikkemå bo i en bestemtboform.»
Personermed utviklingshemmingskali likhet med andre kunnebestemmehvordan,hvor og med hvem
de vil bo. Når kommunenbyggerboliger hvor det ikke gis mulighetfor alternativer,vil dette bryte FN
konvensjonensom Norgehar underskrevet.
Dette strider ogsåmot intensjoneni HVU-reformensom i sin tid førte til nedleggelseav alle institusjoner.
Rettighetsutvalgetsom ble oppnevnti Kongeni statsrådden 3. oktober 2014leverte sin NOU«Pålik linje»
3. oktober 2016.Utvalgetforeslårder en begrensingpå sekssamlokaliserteboliger.
Husbankenhar krav i sitt investeringstilskuddsom ikke harmonerermed disseplanene.Husbankensier at
prinsippeneom normaliseringog integreringskalbli tatt hensyntil ved lokaliseringog planlegging.
Boligeneskalikke ha institusjonsliknendepreg, bør bli plasserti ordinæreog godebomiljøer,bør ikke
værefor mangeog for de ulike brukergruppermå ikke bli samlokalisertpå en uheldigmåte.
Rådfor menneskermed nedsattfunksjonsevnehar så langt ikke fått sakentil behandling,men kun som
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Rådetfor menneskermed nedsattfunksjonsevneber om at rådetshenvendelsetil kontrollkomiteen
vedleggesden videresaksgangen.
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14.04.20:Saktil behandlingi Formannskap
21.04.20:Saktil behandlingi Kommunestyret»
--I tillegg ble det enighetom at arbeidsutvalgetavholdermøte før nesterådsmøtefor å utarbeideen
uttalelse.Representantfor NFUinnkallestil dette møtet.

