Råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde 14.09.20 arbeidsmøte om
planprosesser/planer til rullering, hvor følgende innspill kom opp:

Innspill og synspunkter på forslag til Planstrategi 2020-2023 fra
råd for personer med funksjonsnedsettelser

MÅLBILDE 2040

• Målbildet kan godt romme flere «grupper»
slik at alle borgere blir favnet. Blinde,
mennesker som bruker rullestol og rullatorer
og døve. Få med noe om at alle kan ferdes i
Levanger.
• Vi treffer alle typer mennesker. Og alle
mennesker med alle muligheter til å bevege
seg.
• Alle har mulighet til å finne fram og bevege
seg i alle deler av Levanger.
• Møteplasser for alle.
• Bygda må vises tydelig i målbildet
• Det må også være lagt til rette for bolyst
Åsen, Ekne, Skogn, Markabygda og Ytterøya
• Jobbe for at alle som har mulighet skal kunne
utføre en jobb.
• Lokaler for alle. Mulighet for alle typer
aktiviteter. Formulering: Sluttvis i avsnitt 4 på
s. 6: Levanger har lokaler for de frivillige som
passer alle lag og foreninger.
• Levanger skal i fremtiden være en attraktiv
plass å reise. Og en plass der Levanger er
vertskap for store arrangementer som NM
og annet.
• Levanger skal vær en plass som store
organisasjoner legger sine arrangement.
• Levanger er et godt vertskap for store
arrangementer og besøkende.
• Bedre miljø
• Langtidsparkering kollektivtransport
• Parkering reisende med tog

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
STRATEGISKE VALG FOR
SAMFUNNSUTVIKLINGEN

• Det finnes mange mennesker med ressurser
som ikke blir brukt pga. at de ikke passer inn i
de rammene ordinært arbeid legger. Disse
rammene må tilpasses til arbeidstakeren slik at
flere kan arbeide.
• Dagtilbud og jobb til psykisk utviklingshemmede
• Bedre eldreomsorg
• Legge til rette for lavterskel tilbud, trening
og rehabilitering
• Livsmestring. Sørge for godt grunnlag.
• Forebyggingsarbeidet må prioriteres
• Styrk ordningen med helsesykepleiere,
miljøarbeidere, barne-/ungdomsarbeidere
• Forskjell spesialpedagogikk barnehage og
overgang skole
• Organisering av støttekontakter. Samordne lage
grupper, f.eks. 6-8 stykker.
• Ha gode nok tiltak og ressurser rundt barn og
unge. Foreldre må jobbe mye mot systemet for
å få hjelp.
• Ta mye bedre vare på frivillige
• Samordne frivillig arbeid med kommunalt
• Samfunnssikkerhet. Lage gode avtaler med de
frivillige i forhold til samfunnssikkerhet.
• Utvikle forholdet til innvandrere
• Ikke trygge lengre
• Jobbe mot mobbing
• Trafikk MÅ styres utenom sentrum Levanger
• Søppelhåndtering
• Bedre viten hos ungdom, f.eks. om flaskeknusing
• Mer gang og sykkelveier
• Gjøre stier bedre. Holde disse åpne.
• Gode turmuligheter
• Ikke kino. Er viktig.
• Åsen og Skogn I. Tung sentrumsutvikling.
• Arrangere store mesterskap
• Bedre overnattingsmuligheter.

• Befolkningsvekst med økt skatteinngang er
nødvendig
• Trondheim/Stjørdal/Verdal som arbeidsmarked
og nærområder må utnyttes
• Skal dette være sentrum framover må fortetting
gjøres med utgangspunkt i barnefamilier
(gangavstand skole/barnehager)

