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LINDESNES KOMMUNE, BEDRE SAMMEN

 

Innspill og kommentarer til kommuneplan for Lindesnes 2020 – 2032

Vi finner det underlig at planen sendes ut på høring uten merknader fra verken eldreråd eller rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Disse rådene er kommunale lovpålagte råd. 

For Norges handikapforbund, Mandal  handler ikke universell utforming bare om tilrettelegging og tilgjengelighet,
men om en holdning som ivaretar alle mennesker og gir dem likeverd og like muligheter. Universell utforming er
utviklet fra strategier for barrierefri utforming av samfunnet. 
Universell utforming er en strategi som muligjør at alle kan delta. Universell utforming er ikke underpunkt , men
premissleverandørog bærende element for mangfoldet.
NHF,Mandal finner det underlig at universell utforming har så lite plass og innvirkning på kommunens virke i årene
fremover.
Derfor ber vi kommunen om å legge inn konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne
som premiss for den første kommuneplan for vår nye storkommune!
 Konvensjonen ble ratifisert 2013. Vi ber også om at definisjonen på universell utforming, slik tidligere
kommuneplan definerte den, og som også ligger i konvensjonens artikkel 2, tas inn:
Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Helt på slutten av heftet står det at all kommunal planlegging skal ta utgangspunkt i kommuneplanen. For oss er
dette et knall viktig dokument, og vi beklager tidsfristene kommunene legger opp til.
Vi har ikke gjennomgått noe annet enn kortversjonen vi fikk tilsendt.

Planen inneholder mange steder mye ord og fraser som ikke gir oss så veldig mye konkret mening. Men allerede i
innledningen reagerer vi på kommuneplanens ordbruk.
Under planforutsetninger sies det i nest siste avsnitt at planen omfatter alle. Det er fint!
 (Men bare hvis neste setning strykes. Hvis ikke ber vi om at flere kategorier nevnes.  - Og da spesielt menn!!!)

Siste setning i høringsutkastet sier at det er viktig at ledere kjenner til planen... 
Det burde vel være en FORUTSETNING for å inneha lederskap i den nye storkommunen Lindesnes!

 

 

Denne planen gjelder fra 2020 ‐ 2032  og i denne perioden skal det lovpålagte kravet om universell utforming
innfris.

Kommuneplanen sier i klartekst at andelen eldre fordobles i perioden, og mange vil trenge ekstra tiltak. Utfra
kommuneplanens intensjon skal tiltaket skje i den enkelte brukers bolig.
Gjennom livsløpet opplever alle endringer i funksjonsnivået i perioder. Målet må jo være at alle boliger skal
inneholde muligheter for et helt livsløp.
Det er kommunens ansvar å innarbeide dette krav i planarbeidet! 
Kommunen må arbeide for gode tiltak og intensiver, slik at private utbyggere også ser viktigheten av en standard
som kan brukes hele livet. 
Vi undres over at ikke planen tar høyde for dette når det gjelder universell utforming og boliger.
Slik det er nå, påføres det store ekstra utgifter når boligen må bygges om når behovet melder seg. 
Og det gir en ekstra byrde til den det måtte gjelde. Vi ser det som en selvfølgelighet at målet må være 100 % . 



Alle bør ha mulighet til å komme inn i boligen med inngangsparti, oppholdsrom og toalettfasiliteter.
Hvis alle boligeiere må lage forslag til en trinnfri adkomst på inngangsparti, 
vil dette på sikt bli det naturlige valget. Vi har tro på mange kreative løsninger! 
Vil man ikke tenke ut alternative løsninger i henhold til universell utforming, får man søke om dispensasjon.  
Bygger man trinnfritt, kan jo dette gi fordel i henhold til færre gebyrer.
 Det handler  om hvilke krav kommunen kan og vil stille!
NHF,Mandal mener det bør være en gevinst for private tiltakshavere som velger å bygge etter prinsippet om
universell utforming i vår nye storkommune Lindesnes!

BÆREKRAFTIG OG INNOVATIVT, Satsingsområde 1

* Mandal kommune har i samarbeid med andre hatt stort fokus på universell utforming i kystsonen.
Det er brukt store summer på gode og attraktive anlegg. Dette er viktig å ivareta og videreutvikle.
Markedsføring av Lindesnes kommune som et attraktivt reisemål for turister i forhold til tilgjengelighet, både i
kystsonen og innlandet, vil kunne føre til utvidet sesong og økt næringsvirksomhet.
Europa har mange mennesker med nedsatt funksjonsevne som kan være potensielle brukere av et trivelig,  godt
tilgjengelig og spennende område.
Vi ber om at dette kommer inn som satsingsfelt og mulighet for ny næringsvirksomhet, og at det lages en plan for
markedsføring av dette.

Vi foreslår nytt strekpunkt under strategier , satsingsområde 1:  BÆREKRAFTIG OG INNOVATIVT
( det er attraktivt å drive og etablere næring i Lindesnes.)

‐          Vi viderefører satsingen på ”kysten for alle” i samarbeid med naturlige samarbeidspartnere og lager
en markedsføringsplan

 

 

*NHF, Mandal ønsker at det store antallet av el.scootere eller «doninger» omtales i positive vendinger i forhold til
friluftsliv. Mange har mulighet til å komme seg ut og treffe andre og få en positiv opplevelse.
Vi ønsker et trygt og godt løypenett for el.scootere og el.rullestoler.
Vi ønsker at det tas hensyn til el.scooterne og bruken av disse i alt planarbeid.
Det vil bli stor økning av dette flotte hjelpemidlet ved dobbel øking av antall eldre som planen viser til.  Dette må
vises i henhold til bruk av sentrum og trafikksikkerhet.

Vi foreslår nytt strekpunkt under strategier , satsingsområde 1:  BÆREKRAFTIG OG INNOVATIVT
( Vi har redusert klimagassutslippene med 40% innen 2030)
‐ Vi ønsker et trygt og godt løypenett for el.scootere og el.rullestoler.
   det tas hensyn til plassering og bruken av disse i alt planarbeid.

 

*Loven om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er trådt i kraft og må synliggjøres i kommuneplanen.Dette gir
brukeren egenansvar og handlingsfrihet, og en mulig økt livsglede. 
Dette er et likestillingsverktøy og ikke et helsetiltak.
Vi foreslår nye strekpunkt under strategier , satsingsområde 1:  BÆREKRAFTIG OG INNOVATIVT
( Våre innbyggere er godt rustet for utdanning og arbeidsliv)
‐ Vi anser Brukerstyrt personlig assistanse som et likestillingsverktøy, og vil bruke dette aktivt for å få flere til å
fullføre utdannelse  og komme i lønnet arbeid.

‐ Vi stiller kvalifiseringskrav til opptreningsbedrifter om langvarig oppfølging

 

DELTAGELSE OG SAMFUNNSENGASJEMENT, Satsingsområde 2

*Det er viktig med forutsigbarhet i habilitering/rehabilitering.
Terapibassenget og svømmehallen burde vært nevnt i en kommunal og regional sammenheng.

Vi foreslår nytt strekpunkt under strategier , , DELTAGELSE OG SAMFUNNSENGASJEMENT
(Alle har muligheten til å delta i fritids‐ og kulturaktiviteter)



‐ Vi legger til rette for trening og rehabilitering i varmtvannsbassenget, i samarbeid med lag og foreninger 

 

 

* Universell utforming er en strategi som muligjør at alle kan delta.
Universell utforming er ikke underpunkt , men premissleverandørog bærende element for mangfoldet.

Vi foreslår nytt strekpunkt under strategier ,  DELTAGELSE OG SAMFUNNSENGASJEMENT
(Vi er en åpen og inkluderende kommune der innbyggerne deltar og engasjerer seg)
 ‐ Vi utformer våre tjenester og tilbud med universell utforming som strategi.

 

 

AREALSTRATEGI
Den forrige kommuneplanen for Mandal hadde universell utforming og kystsonen som satsingsfelt.
Dette ga veldig løft for Mandal i en periode.
Vi ber om at fokuset opprettholdes og videreføres i denne kommuneplanen, og at Lindesnes viser seg som en
kommune med offensiv satsing i forhold til universell utforming og kystsonen.
Forslag til nytt pkt på s.22
‐ Sikre oppfølging av satsingen av universell utforming i kystsonen

 

 

Med hilsen
Norges handikapforbund, Mandal
nhfmandal@gmail.com

 

 


