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HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJONS-
ORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MI
FUNKSJONSNEDSETTELSER M.V.

Det vises til utkast datert 27.01.2005 fra Arbeids- og sosialdepartementet med høringsfrist
15.mars 2005.

Det vises til vedlagte svarskjema.
Telemark sitt svar har sammenheng med følgende status og holdning til lovpålegg:

Telemark har ikke hatt eget råd for funksjonshemmede de siste årene. Det ble lagt ned ved
vedtak i fylkestinget sak nr. 30/99 "Politisk organisering." I vedtaket heter det:

"Fylkesrådet for funksjonshemmede blir lagt ned. Ansvarsområdet blir lagt til
hovedutvalget for kultur og miljø.
Administrasjonen sørger for at det avholdes minimum ett kontaktmøte i året mellom
organisasjonene og hovedutvalget. "

Etter dette vedtaket har det vært avholdt slike årlige møter i regi av hovedutvalget ved
lederen (nå hovedutvalget for kultur og identitet).

Telemark fylkeskommune inngikk høsten 2004 regional partnerskapsavtale for folkehelse
som baserer seg på St.meld. nr. 16/2002-2003, Resept for et sunnere Norge. En av partene
her er FFO-Telemark, sammen med Eldrerådet og Ungdommens fylkesting, Telemark
Røde Kors, Telemark Idrettskrets, Helse Sør RHF, Høgskolen i Telemark og
Fylkesmannen i Telemark. Dette er fram til 01.07.2005 organisert som et prosjekt og
oppgaven er å utarbeide en folkehelsestrategi for Telemark; et folkehelseprogram, samt
forslag til framtidig organisering av folkehelsearbeidet i Telemark.  Det er nedsatt 10 ulike
arbeidsgrupper og  arbeidsgruppe 4 - Infrastruktur/menneskelige ressurser  - har lederen
for FFO-Telemark som en av 6 deltakere. Denne gruppa har som spesielt ansvar og
fremme forslag til framtidig organiasering og de ulike gruppers interesser vil bli ivaretatt i
dette arbeidet.

Telemark fylkeskommune har dessuten invitert FFO til å delta i strategigruppene som er
koblet direkte opp mot Fylkesplanarbeidets handlingsprogram og fylkesrådmannen vil anta
at det er større muligheter for deltakelse og påvirkning ved slik representasjon enn ved
organisering i eget råd.

Telemark fylkeskommunes prinsippielle holdning til denne saken er klar:
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Av høringsutkastet går det fram at det er stor enighet om at brukermedvirkning for
mennesker med funksjonsnedsettelser bør lovfestes.
Telemark fylkeskommune finner det ikke hensiktsmessig ved lov å skulle pålegges å
gjenopprette fylkesrådet for funksjonshemmede. Det er likevel positivt at selv om
høringsforslaget innebærer en klar føring om at det bør være et eget råd for funksjons-
hemmede, så vil det åpnes for andre lokale løsninger/representasjonsordninger, herunder
eventuelle en felles ordning med eldre.
Dette er imidlertid heller ikke en sak uten diskusjoner og mange meninger. Gruppen eldre
er like sammensatt som alle andre grupper i vårt samfunn - noen er friske uten noen som
helst form for funksjonshemming, mens andre på grunn av alder er funksjonshemmet. I
flere tilfeller vil det nok være hensiktsmessig å se eldre og funksjonshemmedes interesser i
sammenheng, men eldrerådene skal i motsetning til funksjonshemmedes organisasjoner,
også tale de funksjonsfriskes sak.

Telemark fylkeskommune mener at vi er i en god prosess med frivillig sektor, herunder
funksjonshemmedes organisasjoner så vel som eldrerådet, og har stor tro på at vi sammen
skal arbeide fram gode løsninger av felles interesse - formalisert representasjonsordning
for så vel unge som eldre og for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Spørsmål om gjenopprettelse  av fylkesrådet var i Telemark  oppe i siste  fylkesting 07.-
09.12.2004 ved en interpellasjon der fylkesordførerens svar hadde  samme  innhold som
ovenstående.

Denne høringsuttalen blir lagt fram for politisk behandling i hovedutvalg for kultur og
identitet den 17.03.2005 og det tas derfor forbehold om godkjenning der. Utskrift fra
behandlingen vil bli settersendt.

Gj.p. :
FFO v/leder Ola Vea Gustavsen, Blelkebakkvn- 1 A, 3725 Skien
Eldrerådet i Telemark v/leder Leif Jernquist, Boks 109, 3671 Notodden


