Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019
Høringsuttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Landets kommuner har fått pålegg fra Regjeringen om at Norge skal være universelt
utformet innen 2025. I et stort og viktig dokument som viser retning for kommunens
prioritering helt til 2019 må selvsagt intensjonen om universell utforming være tilstede. Vi
leser at «folkehelse og evne og kapasitet til å mestre hverdagen» er et gjennomgående
perspektiv i planen, og det er vi veldig fornøyd med. Men i tillegg ønsker vi en formulering
som går direkte på begrepet universell utforming. Det vil bidra til økt bevissthet omkring
målsettingen om at alle planer og vedtak som gjøres i Levanger kommune skal være
universelt utformet. For neste års budsjett- og økonomiplanfremlegg ønsker vi at hver enkelt
enhet beskriver sine prioriteringer i forhold til denne satsingen.
4.2.1 Brukerstyrt personlig assistanse.
BPA er et likestillingsverktøy, det er ikke en helse- og omsorgstjeneste, og personlige assistenter er
ikke helsearbeidere. Personlige assistenter gjør de oppgavene du ellers ville gjort selv, om du ikke
hadde hatt en funksjonsnedsettelse. Levanger kommune dekker ikke utgifter til assistenter på reiser
og aktiviteter som medfører en ekstrakostnad for arbeidsleder. Slike driftsutgifter er en nødvendig
følge av vedtaket, og et sentralt element i BPA-ordningen. Helsedirektoratet understreker at støtte til
å dekke slike behov «er i samsvar både med formålsbestemmelsen i loven og med målsettingen med
BPA slik den er nedfelt i forarbeider og rundskriv, nemlig at brukeren skal få muligheten til et aktivt og
mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.» Vi oppfordrer derfor kommunen til å
endre sine rutiner, slik at BPA-arbeidsledere får dekket sine reelle assistentutgifter.

5. Støttekontakter
Vi vet at det er mangel på støttekontakter i kommune, og derfor er det positivt at lønna nå
økes med 25%. Det må jobbes aktivt for å skaffe nok støttekontakter, og det kan med fordel
også rekrutteres personer som er yngre enn 18 år. I gruppen vi representerer er ikke det å
inneha førerkort nødvendigvis det viktigste kriteriet for å gjøre en god jobb som
støttekontakt.
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