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• Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterte om Budsjett 2022 – handlings- og
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PS 12/21 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 08.11.2021
Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Anneli Brakalsvålet og Lars Erik Ertsås
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Anneli Brakalsvålet og Lars Erik Ertsås

PS 13/21 Referatsaker

Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 08.11.2021
Forslag i møte:
Referatsaken tatt til etterretning
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsaken tatt til etterretning
PS 14/21 Budsjett 2022 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025, Levanger kommune

Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 08.11.2021
Forslag i møte:
Frank E. Dreyer fremmet følgende forslag til uttalelse:
Rådet er bekymret for at økt eiendomsskatt kan få uheldige, usosiale konsekvenser for
innbyggere. Det er ventet at bokostnadene vil øke som følge av økt rentenivå,
kommunale avgifter, strøm og eiendomsskatt.
Behov for økt fokus på psykisk helse, både lavterskeltilbud og behandlingskapasitet.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand til
personer med nedsatt funksjonsevne med stort behov for assistanse. Ordningen skal
bidra til økt selvstendighet, deltagelse, likestilling og frihet for personer med
funksjonsnedsettelser, som har BPA. Rådet mener det er positivt at det innføres fritt
brukervalg for BPA i Levanger, da dette bidrar til å styrke intensjonen med BPA.
Flere innbyggere må få muligheten til å benytte BPA med tilstrekkelig antall timer, og
ordningen bør styrkes.

Varmebasseng
Rådet mener det er viktig at kommunen har et varmebasseng for behandlingsaktivitet.

Boligtilskudd til kjøp, tilpassing og utbedring, mv.
Rådet mener at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha den samme retten som
andre til en godt egnet bolig og til å velge hvor de skal bo, og hvem de skal bo sammen
med. Ber derfor kommunen om å sette av tilstrekkelige midler til at personer med
funksjonsnedsettelser kan få reell mulighet til kjøp, tilpassing og utbedring av egnet
bolig, gjennom startlån, tilskudd og bostøtte. Det må være mulig å eie egen bolig, også
for uføretrygdede.

Barnetrygd skal ikke tas med ved beregning av sosialhjelp. Det er viktig å skjerme
vanskeligstilte familier, og bidra til at økonomiske vanskeligheter ikke eskalerer. Av
samme grunn bør en ikke øke husleie i kommunale boliger.
Økt egenbetaling for helse og omsorg, dagtilbud og andre tjenester som skal bedre eller
kompensere for sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse oppfattes er som skatt på
sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse. Det bør heller ikke innføres egenbetaling
for ubrukt dagtilbud, da dette kan bidra til ytterligere frafall, og negative virkninger for
personer med behov for tilbud.
For å bidra til økt deltagelse, likestilling, frihet og demokrati for alle innbyggere, mener
rådet det er nødvendig å øke fokus på universell utforming av uteområder, bygg og
anlegg.
Rådet ber om at motivasjonspenger for deltagere ved Staupslia verksted fortsatt
videreføres. Deltagerne oppfattes som engasjerte og stolte over arbeidet, og pengene
betyr mye for dem. Samtidig er det viktig at samfunnet verdsetter og gir anerkjennelse
for den enkeltes innsats.
Spesialundervisning omorganiseres
Rådet oppfatter at spesialundervisningen omorganiseres slik at mest mulig av
undervisningen skal gis sammen med øvrige medelever. At tilbudet integreres med øvrig
undervisning og aktivitet i skolen er positivt og i tråd med nasjonale mål. Dersom elever
skal tas ut av klassemiljøet bør dette bare skje i samråd med eleven og elevens
pårørende. Denne elevgruppen har behov for tett opp følging og sammensatte ressurser
for å få en god skolehverdag. Rådet er derfor kritisk til hvorvidt det er mulig, innenfor et
hensiktsmessig og forsvarlig tilbud, å spare penger.

Avstemning:
Dreyers forslag til uttalelse fremmet i møtet enstemmig tiltrådt
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:

Rådet er bekymret for at økt eiendomsskatt kan få uheldige, usosiale konsekvenser for
innbyggere. Det er ventet at bokostnadene vil øke som følge av økt rentenivå,
kommunale avgifter, strøm og eiendomsskatt.
Behov for økt fokus på psykisk helse, både lavterskeltilbud og behandlingskapasitet.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand til
personer med nedsatt funksjonsevne med stort behov for assistanse. Ordningen skal
bidra til økt selvstendighet, deltagelse, likestilling og frihet for personer med
funksjonsnedsettelser, som har BPA. Rådet mener det er positivt at det innføres fritt
brukervalg for BPA i Levanger, da dette bidrar til å styrke intensjonen med BPA.
Flere innbyggere må få muligheten til å benytte BPA med tilstrekkelig antall timer, og
ordningen bør styrkes.

Varmebasseng
Rådet mener det er viktig at kommunen har et varmebasseng for behandlingsaktivitet.

Boligtilskudd til kjøp, tilpassing og utbedring, mv.
Rådet mener at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha den samme retten som
andre til en godt egnet bolig og til å velge hvor de skal bo, og hvem de skal bo sammen
med. Ber derfor kommunen om å sette av tilstrekkelige midler til at personer med
funksjonsnedsettelser kan få reell mulighet til kjøp, tilpassing og utbedring av egnet
bolig, gjennom startlån, tilskudd og bostøtte. Det må være mulig å eie egen bolig, også
for uføretrygdede.

Barnetrygd skal ikke tas med ved beregning av sosialhjelp. Det er viktig å skjerme
vanskeligstilte familier, og bidra til at økonomiske vanskeligheter ikke eskalerer. Av
samme grunn bør en ikke øke husleie i kommunale boliger.
Økt egenbetaling for helse og omsorg, dagtilbud og andre tjenester som skal bedre eller
kompensere for sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse oppfattes er som skatt på
sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse. Det bør heller ikke innføres egenbetaling
for ubrukt dagtilbud, da dette kan bidra til ytterligere frafall, og negative virkninger for
personer med behov for tilbud.
For å bidra til økt deltagelse, likestilling, frihet og demokrati for alle innbyggere, mener
rådet det er nødvendig å øke fokus på universell utforming av uteområder, bygg og
anlegg.
Rådet ber om at motivasjonspenger for deltagere ved Staupslia verksted fortsatt
videreføres. Deltagerne oppfattes som engasjerte og stolte over arbeidet, og pengene
betyr mye for dem. Samtidig er det viktig at samfunnet verdsetter og gir anerkjennelse
for den enkeltes innsats.
Spesialundervisning omorganiseres

Rådet oppfatter at spesialundervisningen omorganiseres slik at mest mulig av
undervisningen skal gis sammen med øvrige medelever. At tilbudet integreres med øvrig
undervisning og aktivitet i skolen er positivt og i tråd med nasjonale mål. Dersom elever
skal tas ut av klassemiljøet bør dette bare skje i samråd med eleven og elevens
pårørende. Denne elevgruppen har behov for tett opp følging og sammensatte ressurser
for å få en god skolehverdag. Rådet er derfor kritisk til hvorvidt det er mulig, innenfor et
hensiktsmessig og forsvarlig tilbud, å spare penger.

