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Forskrift for kommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Unge funksjonshemmede, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har alle avgitt høringssvar til forslaget til forskrift. 
Svarene våre har noe ulik vektlegging, men vi er helt samstemt om hovedbudskapet vårt. Dette handler 
om at tydelige føringer i en forskrift er nødvendig for at den skal blir et godt verktøy for å sikre god 
medvirkning. I denne sammenhengen snakker vi om råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
I høringsnotatet ble det pekt på at veiledere skulle dekke opp med de detaljene en forskrift ikke har. Det 
var å forstå slik at detaljene som fram til nå har vært omtalt i rundskriv, skulle komme i form av en 
veileder. Som paraplyorganisasjoner uttrykte vi bekymring for at en veileder ikke har samme status og 
myndighet, og er et dokument som står svakere enn dagens rundskriv. En veileder oppleves først og 
fremst som tips og råd og gir lite forpliktende føringer. 
 
Like før høringsfristen gikk ut ble vi som paraplyorganisasjoner invitert til Bufdir for å bidra i arbeidet med 
en veileder. Brukermedvirkning er viktig, og vi var selvfølgelig positiv til dette. Vi oppfatter det imidlertid 
slik at veilederen som skal lages absolutt ikke fyller opp for de manglene vi opplever forskriften har. Bufdir 
sine nettsider som omhandler kommunale råd finnes allerede og representerer derfor ikke noe nytt, selv 
om en fornying absolutt er fornuftig. Det er likevel ikke der det største behovet er akkurat nå. 
 
Med ny kunnskap om forholdet mellom forskrift og veileder er det for oss som paraplyorganisasjoner 
enda tydeligere at regelverket nå har store mangler. Derfor velger vi i fellesskap å tilskrive departementet 
for å tydeliggjøre våre synspunkter. Det er et stort gap mellom forskrift og veileder/nettside.  
 
Gjennom ulike politiske notater løftes de kommunale rådene fram som det viktige lokale 
medvirkningsorganet for å sikre likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. I Regjeringens strategi 
for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 – Et samfunn for alle, 
trekkes rådene fram og det vises til at forskrift om utfyllende regelverk vil tre i kraft i løpet av 2019.  Vi 
oppfatter at det er et klart mål om å styrke medvirkningen, ikke svekke. Vi mener også at de som skal 
medvirke er de beste til å vurdere om verktøyene er gode nok for å oppnå målet. Vi har mye erfaringer 
om hvordan dette fungerer i praksis, en erfaring vi gjerne deler. 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
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Som paraplyorganisasjoner for 124 landsdekkende organisasjoner som representerer personer med 
funksjonsnedsettelse mener vi at vår stemme her må tillegges stor vekt. Det er lokale ledd av disse 
organisasjonene som er de representative stemmene inn i medvirkningsorganene. 
 
Hva vil vi? 
Vi ser at det er knapt om tid til at en forskrift må være klar. Det viktige for oss nå er å sikre at det gis 
tydeligere føringer i de dokumentene kommunene skal forholde seg til ved oppnevningen av nye råd fra 
og med kommende valgperiode. Med bakgrunn i forarbeidet til ny lov hadde vi sett for oss egne 
forskrifter for hvert av medvirkningsorganene. Det er likevel ikke det viktigste. Innholdet er overordnet. 
 
Vi viser til våre høringssvar når det gjelder de konkrete innspillene til hva forskriften minimum bør 
inneholde. Vi er også åpen for å diskutere andre måter å gi forpliktende føringer, men det er helt klart for 
oss at en nettside ikke vil være det verktøyet som fyller de manglene som nå er. 
 
Vi vil gjerne bidra i dette arbeidet for å sikre at det blir et resultat som fyller de målsettingene som er 
knyttet til medvirkningsorganene, og vi stiller gjerne i et møte for å medvirke i prosessen. Regjeringen er 
opptatt av god brukermedvirkning for å sikre gode tjenester. Brukermedvirkning i denne sammenhengen 
er svært viktig. 
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