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Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne



En overordnet og langsiktig plan –
som inneholder……
• En visjon og tre grunnleggende verdier

• Seks viktige områder for fremtidig politisk innsats

• Hvert med et hovedmål og inntil fire delmål, under overskriften                       
«Slik vil vi ha det»

• Og til hvert delmål er det laget inntil tre strategier, under overskriften             
«Slik gjør vi det»

• Dessuten er det definert noen prinsipper for framtidig arealbruk

Har vært en ambisjon å være kortfattet, tydelig og strukturert



Denne planen inneholder IKKE…

•Konkrete tiltak for hva som skal gjøres og heller ikke 
økonomi/økonomiske rammer

•Det vil komme til uttrykk i
o Temaplaner
o Årlige virksomhetsplaner,
o Handlingsplaner og 
o Økonomiplan



Et politisk produkt –
hvorfor det ble slik?
• Fordi den politiske ledelsen har 

ønsket å ta eierskap til utviklingen 
av innholdet i samfunnsdelen –
deres aller viktigste 
styringsdokumentet

• Da ville de selv sette seg i 
førersetet for prosessen, legge 
premissene og ta ansvaret for 
innholdet

• Forholdet mellom administrasjon 
og politikk er blitt snudd litt på 
hodet – ganske krevende og 
veldig uvanlig 



Stort politisk engasjement
• En politisk arbeidsgruppe på fem 

fra ulike partier, har ledet arbeidet

• Formannskapet m/gruppeledere 
har vært styringsgruppe

• Tre arbeidsverksteder med hele 
kommunestyret

• Politikerne har deltatt i dialogen 
med innbyggerne

• Arbeidsverksteder i 
hovedutvalgene og formannskapet



Innbyggermedvirkning
fra start, bl.a. gjennom

• Dialogmøter - både med næringsliv og
paraplyorganisasjoner

• Nettmøter - (en til en samtaler) med 
innbyggerne

• Planpodd - podkastserie for og med de 
unge

• Digitale innspill - på kommunes
hjemmeside

• Rådene i ordinære møter i forkant av
politisk behandling (2-3) 

• Nærmere 900 innspill



Visjonen –
Et godt sted å leve!

En kommune med gode tilbud til innbyggerne 
innenfor alle livets faser



NÆR- INKLUDERENDE- NYTENKENDE
Verdiene som skal bygge oppunder visjonen.

• NÆR - en kommune som er nær innbyggerne. 

• INKLUDERENDE - en kommune som sørger 
for at alle får muligheten til å utvikle sine 
evner og benytte sine muligheter. 

• NYTENKENDE - en kommune som til enhver 
tid søker nye løsninger for å forbedre 
tjenestene til innbyggerne og de 
næringsdrivende



Seks politiske satsingsområder
forankret i FNs bærekraftsmål

• God oppvekst og godt liv

• Klima- og miljøvennlig 
utvikling

• Omstillingsdyktig næringsliv

• Attraktive byer og tettsteder

• Mangfold og inkludering

• Deltakende innbyggere

mailto:https://www.ks.no/globalassets/kpt-2020/GrunnlagsdokumentPr240220.pdf

