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Forslag:
Til kommunestyreti Melhuskommune
Rådfor personermed nedsattfunksjonsevneråder kommunestyrettil å arrangereet folkemøteom
samlokaliseringen
av Lenapark.Gjernenå til høsten.
Pådette møtet ønskervi foreleserefra NIBR,NTNUved samfunnsforskningog NAKU.Disse
forskningsmiljøeneholder til i Trondheim,det vil derfor værekortreist kunnskapi dissekoronatider.FHI
har ogsånå åpnet opp for litt større arrangement.
Stortingethar brukt mye ressurserpå stortingsmeldingerog NOUer,som nettopp handlerom bolig,
inkluderingog medbestemmelsefor personermed funksjonsnedsettelser.
Som«Boligfor velferd»(2014)
og nå «Pålik linje, 8 løft for å realiseregrunnleggenderettigheter for personermed utviklingshemming»
(2016).
Rådetble ogsåoppnevntav regjeringen,der formålet er «å sikreen bred, åpenog tilgjengelig
medvirkningi sakersom gjelder personermed nedsattfunksjonsevne.
Administrasjonenvisertil Vennesla,der var rådet med helt fra starten og haddereell innflytelse.Fordelen
Melhushar er nærhetentil det ypperstevi har av forskningpå dette feltet, kanskjei verden.
Vi byggernå boliger for fremtiden.Det er viktig å lytte til hva forskningviser.Det kan bli dyrt om vi etter
noen år finner ut at dette ikkefungererog det blir samlivsbruddmed skilsmisse.
Pandemienviserosshvor lett smitte smitter og eget hjem blir en institusjon.Det er mangepårørende
som har ventet i mangeuker på å få besøkesineegnebarn og søsken,som bor i egenbolig. Rådethar
vært i kontakt med forskningsmiljøeneog de er villigetil å stille.
Vi råder derfor kommunestyrettil å utsette sakentil vi har fått den belystav vårebesteforskerepå et
folkemøteher på Melhustil høsten.
Forslagetble enstemmigvedtatt.

Vedtak:
Uttalelsetil kommunestyreti Melhuskommune
Rådfor personermed nedsattfunksjonsevneråder kommunestyrettil å arrangereet folkemøteom
samlokaliseringen
av Lenapark.Gjernenå til høsten.
Pådette møtet ønskervi foreleserefra NIBR,NTNUved samfunnsforskningog NAKU.Disse
forskningsmiljøeneholder til i Trondheim,det vil derfor værekortreist kunnskapi dissekoronatider.FHI
har ogsånå åpnet opp for litt større arrangement.
Stortingethar brukt mye ressurserpå stortingsmeldingerog NOUer,som nettopp handlerom bolig,
inkluderingog medbestemmelsefor personermed funksjonsnedsettelser.
Som«Boligfor velferd»(2014)
og nå «Pålik linje, 8 løft for å realiseregrunnleggenderettigheter for personermed utviklingshemming»
(2016).

Rådetble ogsåoppnevntav regjeringen,der formålet er «å sikreen bred, åpenog tilgjengelig
medvirkningi sakersom gjelder personermed nedsattfunksjonsevne.
Administrasjonenvisertil Vennesla,der var rådet med helt fra starten og haddereell innflytelse.Fordelen
Melhushar er nærhetentil det ypperstevi har av forskningpå dette feltet, kanskjei verden.
Vi byggernå boliger for fremtiden.Det er viktig å lytte til hva forskningviser.Det kan bli dyrt om vi etter
noen år finner ut at dette ikkefungererog det blir samlivsbruddmed skilsmisse.
Pandemienviserosshvor lett smitte smitter og eget hjem blir en institusjon.Det er mangepårørende
som har ventet i mangeuker på å få besøkesine egnebarn og søsken,som bor i egenbolig. Rådethar
vært i kontakt med forskningsmiljøeneog de er villigetil å stille.
Vi råder derfor kommunestyrettil å utsette sakentil vi har fått den belystav vårebesteforskerepå et
folkemøteher på Melhustil høsten.

