
Høringsnotat om forskrift om kommunale råd fra Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i Askim  med høringsfrist 1. april 2019 

Vi har lest høringsnotatet og satt noen punkter som vi mener er verdt å merke seg og 

kommentere på i Høringen 

Noen fakta 

• Ny kommunelov har paragraf 5-12 om Eldreråd, Råd for personer med 

funksjonsnedsettelser og ungdomsråd. Denne skal erstatte særloven Lov om råd eller 

anna respresentasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner. Rådet skal være 

rådgivende organ for kommuner eller fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i 

saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Ellers sier ikke 5-12 noe om 

organisiering eller innhold. 

• Forskriften paragraf 5-12 gjelder alle tre typer råd og det er opp til kommunen å 

bestemme det som ikke er nevnt i forskriften. 

 

Punkter til høringen – vurderinger 

 

1- Om veileder i tillegg til forskrifte 

Departementet foreslår at det i tillegg til en nye felles forskrift også må lages veiledere for 

hvert av de tre rådene, med oversikt over regler, praktisk informasjon og gode eksempler. 

Det etterlyses erfaringer. Vi legger ved kopi av reglement for Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne i Askim som vi er rimelig fornøyd med. 

Kommentar: 

Vi er enige om at det må lages veiledere for hvert av rådene. Disse bør foreligge før 5-12 blir 

iverksatt. 

 

2. Om tidlig involvering. 

Departementet har tatt inn tekst om at rådene skal sikres involvering på et tidspunkt om skal 

sikre at rådene har reel mulighet for å påvirke utfallet av saken. 

Kommentar 

Denne forsterkningen er veldig positiv og ønskes velkommen. 

 

3. Sammensetning og valg av leder og nestleder 

3.1 Sammensetning 

 

Kommentar  



De valgte medlemmene bør ha tilhørighet i en organisasjon som representerer 

funksjonshemmede. Dette gir større legitimitet og kan sikre representanten støtte i 

kompliserte saker. 

 

3.2 Valg av leder og nestleder 

Departementet forslår at det er rådene selv som velger leder og nestleder. 

Kommentar 

Dette støtter vi fordi rådet først og fremst er et brukerråd. Forankringen i kommunestyret 

kan løses ved at Rådet har forslagsrett med påfølgende vedtak i kommunestyret. 

Plattformen for brukermedvirkning er det er eier av rådet/brukerutvalget dvs en som 

representerer personer med funksjonsnedsettelser som skal være leder. Vår rolle er å bidra 

med kunnskap og erfaringer. 

3-2 Rådsmedlemmer fra kommunestyret 

Ikke nevnt hverken i nårærende lov eller i forskriften  

Kommentar 

Politisk valgte representanter i rådene, bør sitt sentralt plassert i kommunestyre. Oppgaven 

bør være å danne linken inn til kommunestyret. 

 

4 Sentralt råd i tillegg til kommunedelutvalget. 

Departementet er usikre på behov. 

Kommentar 

Et sentralt råd  er viktig. Kanskje særlig nå med sammenslåing til store fylker. 

 

5. Mulighet for fellesråd – eldre og funksjonshemmede (Paragraf 4) 

Departementet har tatt bort i forslaget til forskrift. 

Kommentarer 

Dette er bra og støttes. Vi har sett på nært hold at felles råd fungerer dårlig. Det er viktig  at 

rådene jobber med likestillings-og diskrimineringssaker og FN.konvensjonen for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. 

 

6 Bør opplæring inn i forskrift? 

Opplæring berøres ikke i forskriften 



Kommentar 

Kommunen må sette rådsmedlemmene i stand til å utføre sine verv. Gjennom nødvendig 

opplæring i kommunens oppbygging, saksbehandling og rollen som rådsmedlem.  På samme 

måte som at resten av kommunstyret får god kjennskap om rådenes funksjon for å benytte 

rådene etter intensjonen i regelverket. 

 

7. Hvem skal forvalte regelverket? 

Kommentar 

Kommer ikke frem av forskriften.  Nå har Bufdir faglig oppfølging av kommuner og råd. Hva 

kan gjøres? Presisering av kontrollkomiteens ansvar? 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsetteler i Askim kommune 

Mars 2019 Unni Hegle fungerende leder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


