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Forslag:
Til kommunestyret i Melhus kommune
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne råder kommunestyret til å arrangere et folkemøte om
samlokaliseringen av Lena park. Gjerne nå til høsten.

På dette møtet ønsker vi forelesere fra NIBR, NTNU ved samfunnsforskning og NAKU. Disse
forskningsmiljøene holder til i Trondheim, det vil derfor være kortreist kunnskap i disse koronatider. FHI
har også nå åpnet opp for litt større arrangement.

Stortinget har brukt mye ressurser på stortingsmeldinger og NOUer, som nettopp handler om bolig,
inkludering og medbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelser. Som «Bolig for velferd» (2014)
og nå «På lik linje, 8 løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming»
(2016).
Rådet ble også oppnevnt av regjeringen, der formålet er «å sikre en bred, åpen og tilgjengelig
medvirkning i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Administrasjonen viser til Vennesla, der var rådet med helt fra starten og hadde reell innflytelse. Fordelen
Melhus har er nærheten til det ypperste vi har av forskning på dette feltet, kanskje i verden.
Vi bygger nå boliger for fremtiden. Det er viktig å lytte til hva forskning viser. Det kan bli dyrt om vi etter
noen år finner ut at dette ikke fungerer og det blir samlivsbrudd med skilsmisse.

Pandemien viser oss hvor lett smitte smitter og eget hjem blir en institusjon. Det er mange pårørende
som har ventet i mange uker på å få besøke sine egne barn og søsken, som bor i egen bolig. Rådet har
vært i kontakt med forskningsmiljøene og de er villige til å stille.
Vi råder derfor kommunestyret til å utsette saken til vi har fått den belyst av våre beste forskere på et
folkemøte her på Melhus til høsten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Uttalelse til kommunestyret i Melhus kommune
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne råder kommunestyret til å arrangere et folkemøte om
samlokaliseringen av Lena park. Gjerne nå til høsten.

På dette møtet ønsker vi forelesere fra NIBR, NTNU ved samfunnsforskning og NAKU. Disse
forskningsmiljøene holder til i Trondheim, det vil derfor være kortreist kunnskap i disse koronatider. FHI
har også nå åpnet opp for litt større arrangement.

Stortinget har brukt mye ressurser på stortingsmeldinger og NOUer, som nettopp handler om bolig,
inkludering og medbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelser. Som «Bolig for velferd» (2014)
og nå «På lik linje, 8 løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming»
(2016).



Rådet ble også oppnevnt av regjeringen, der formålet er «å sikre en bred, åpen og tilgjengelig
medvirkning i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Administrasjonen viser til Vennesla, der var rådet med helt fra starten og hadde reell innflytelse. Fordelen
Melhus har er nærheten til det ypperste vi har av forskning på dette feltet, kanskje i verden.
Vi bygger nå boliger for fremtiden. Det er viktig å lytte til hva forskning viser. Det kan bli dyrt om vi etter
noen år finner ut at dette ikke fungerer og det blir samlivsbrudd med skilsmisse.

Pandemien viser oss hvor lett smitte smitter og eget hjem blir en institusjon. Det er mange pårørende
som har ventet i mange uker på å få besøke sine egne barn og søsken, som bor i egen bolig. Rådet har
vært i kontakt med forskningsmiljøene og de er villige til å stille.
Vi råder derfor kommunestyret til å utsette saken til vi har fått den belyst av våre beste forskere på et
folkemøte her på Melhus til høsten.
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