
r
Norsk Craniofacial Forening

v/ Arne-R. Stadaas
Vinnes
5641 Fusa

Det kgl.  arbeids- og sosialdept.
pb. 8019
0030 Oslo

" nAvd.:

--

Høringsuttalelse vedr .  utkast til "lov om råd eller annen representasjonsordning i
kommuner og fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedsettelser m.v."

Viser  til mottatt utkast til  ny lov,  der vi som interesseorganisasjon er bedt om å avgi uttalelse.
Vedlagt er svarskjemaet som fulgte høringsnotatet. Nedenfor  følger supplerende kommentarer
som begrunner svarene:

1. Kommuner bør ikke selv kunne  velge  om de skal ha råd eller annen formalisert
representasjonsordning.  Svært presset kommuneøkonomi gjør at en slik valgfrihet
vil medføre at lovens intensjon kun i beskjeden grad vil  bli oppfylt.  Ordningen må
derfor  eksplisitt pålegges gjennom  loven. Når  det gjelder  hvorvidt fylkes-
kommunene skal kunne  velge  eller om også disse skal være lovpålagt en slik
ordning,  stiller  Norsk  Craniofacial Forening seg mer åpen. Vi mener imidlertid at
det vil være et godt prinsipp om den offentlige forvaltningen stilles  likt overfor
loven,  og at fylkeskommunene således også lovpålegges ordningen.

2. Det er for en rekke kommuner etablert gode rutiner og rammer for interkommunalt
samarbeid. Norsk Craniofacial Forening ser ingen grunn til at også ordningen med
råd eller annen representasjonsordning ikke skal kunne inngå i et slikt samarbeid.
Det er imidlertid avgjørende for et godt resultat at et slikt samarbeid er basert på
frivillighet, og at kommunene således står fritt til å velge å søke samarbeid med
andre kommuner eller ikke.

3. Eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser er ingen homogen gruppe med
sammenfallende behov. Selv innen disse to grupperingene er det så store
variasjoner når det gjelder behovskrav at det vil bli en utfordring å få separate råd
til å fungere tilfredsstillende. Norsk Craniofacial Forening fraråder derfor på det
sterkeste at departementet legger opp til en lovtekst som åpner for et fellesorgan
for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Mvh

a
Norsk Craniofacial Forening

leder


