
Flatanger kommunes råd for  eldre og funksjonshemmede's uttalelse til

Forslag til ny folkehelselov

Flatanger kommunes råd for eldre og funksjonshemmede er tilfreds med den utvikling synet
på folks helse som nå er i ferd med å utvikle seg hos de bestemmende myndigheter.
Ny folkehelselov blir derfor et viktig tema for å markere at folks helse er en følge av ALT som
påvirker og kan påvirke det miljøet folk befinner seg i og de enkelte personer selv.

Folks helse er alt som kan skape trivsel og følelse av verdighet for hver enkelt. Folks helse er
grunnleggende for  alle  tenkelige  former for livsførsel for den enkelte. Og i denne sammenheng

er det at vi vil understreke det som kalles bevegelse, adspredelse, rekreasjon og stimuli.

Lokalt ser vi at det i langt større grad må tilrettelegges for aktivitetstilbud for spesielt eldre og
funksjonshemmede og disse tilbud må gis i de former som skaper gode sosiale og miljømessige
forhold for hver enkelt især og sammen med hverandre.

I forbindelse med aktivitetstilbud må det spesielt forsterkes at universell utforming er en opplagt

nødvendighet for å kunne få til gode aktivitetstilbud.

Andre typer aktivisering er like viktige. Vi nevner spesielt ;

- Gang og sykkelveier

Sosiale aktiviseringstiltak, ikke mInst å gjøre det som ellers er og har vært vanlig for folk

i former som skaper gjenkjennelse, lyst og mening

Støttekontakter, (som er et stort savn for mange)
Tiltak som f.eks kulturell spaserstokk er vellykket og må opprettholdes

Samarbeid nabokommuner imellom kan åpne muligheten for flere tilbud og tiltak
bl.a. gjennom å forsterke kompetansen for hjelpepersonellet og kvaliteten på til-

takene.

Vi mener myndighetene er på rett vei med dette forslaget og anbefaler at det vi her har nevnt
gis et reelt innhold i lovteksten og videre medfører som en oppfordring til de som planlegger og

realiserer lov og retningslinjer om folks helse.

Flatanger, Nord-Trøndelag, 2. februar 2011

71;frice 4#.4{7A-1-11(11
Hermod Haagensen

leder


