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Utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning
kommuner og fylkeskommuner for mennesker med
funksjonsnedsettelser, m.v.
Norsk Pensjonistforbund viser til St.meld. nr. 40 (2002-2003) og vårt brev til Sosialdepartementet den 11.07.03 vedr. forholdet til de lovfestede eldreråd.
Loven om kommunale eldreråd i alle landets kommuner og fylkeskommuner som
trådte i kraft 1. januar 1992, var et resultat av et mangeårig krav fra Norsk
Pensjonistforbund. Forbundet betrakter eldrerådene som sitt "ektefødte barn" og
arbeidet for dette siden 1975. Hensikten med loven var å trekke de eldres brede
erfaring og innsikt inn i de praktiske løsningene av dagens og morgendagens

oppgaveri kommunene- som et ledd i demokratiseringeni samfunnetog arbeidet
for å skape trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Forbundet ønsker å styrke og ikke
svekke de eldres innflytelse og beslutningsmyndighet i kommunene.
Norsk Pensjonistforbund har fått til uttalelse foran nevnte lovutkast og vil bemerke til
dette:

1. Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha
råd eller annen formalisert representasjonsordning.
Svar: Nei
Det var en viktig reform for de eldres medbestemmelsesrett i samfunnet at lov
om kommunale og fylkeskommunale eldreråd ble vedtatt den 8. november 1991.
Eldrerådene har stort sett fungert godt rundt om i kommunene. Det har vist seg
å være svært viktig at ikke bare opprettelsen av eldrerådene, men også
saksbehandlingsregler og arbeidsområde er lovfestet. Det er ingen grunn til å
innskrenke den nåværende lovgivning, tvert imot er det eldreråd som ønsker
møte- og talerett i kommunestyret. Forbundet ønsker å styrke de eldres
innflytelse og beslutningsmyndighet i kommunene.
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2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner

kunne ha felles råd eller

annen ordning?
Svar: Nei

3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for
eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser?
Svar: Nei
Det er bra at det nå også foreslås lovfestet egne råd for mennesker med
funksjonsnedsettelser. Norsk Pensjonistforbund vil imidlertid sterkt gå imot at
kommunene skal kunne opprette felles råd for funksjonshemmede og for eldre.
praksis har det vist seg at interessene i kommunale saker ofte kan være
forskjellige, og det legges vekt på forskjellige saksområder. Begge gruppers
forskjellige synspunkter og interesser, vil derfor best komme frem ved at det
opprettes to uavhengige råd.
Det er i høringsnotatet anført at det er kommuner som ønsker felles råd. Det er
mulig at dette synes å være hensiktsmessig ut fra økonomiske betraktninger,
men dette kan ikke være avgjørende. Det er ingen problemer ved å avholde
felles informasjonsmøter i saker hvor dette er praktisk, og det er kommunen som
fremlegger forslag om hvordan sekretariatene skal fungere. Et felles råd vil
kunne føre til en lavere representasjon og til at viktige særinteresser ikke
kommer frem.
Norsk Pensjonistforbund vil derfor gå imot den foreslåtte § 5 i lovutkastet og vil
gjøre gjeldende at det skal opprettes egne råd for mennesker med
funksjonsnedsettelser.
De samme synspunkter gjøres gjeldende når det gjelder eldreråd i fylkeskommunen. Det bør også der være to selvstendige og uavhengige råd som
avgir egne uttalelser. Norsk Pensjonistforbund går derfor imot den foreslåtte
§ 9 i utkastet.
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