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1. Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vfl ha råd eller en
annen formalisert representasjonsordning?

JA WK 14*-mffiw (Stryk det som ikke passer)

2. Bør flere ho aner/fylkeskommuner  banne ha felles råd eller annen ordning?
JA $ (Stryk det  som ikke passer)

3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne  ha felles ordning for  eldre og
mennesker med funksjonsnedsettelser?

NEI (Stryk det som ikke passer)

Vi ber om at kommamene og fylkeskommunene også svarer på følgende spørsmål:
4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert

representasjonsordning for mennesker med furnksjonsnedsettelser?
.TA (Stryk det som ikke passer

5. Er det sannsynlig at kommunen, dersom det blir gitt adgang til det, vil opprette
felles råd eller annen representasjonsordning for eldre og mennesker med
funksjonsnedsettelser?

NEI  (Stryk det  som ikke passer)

6. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og/elle; indirekte
kostnader !forhold til det kom unen/fylkeskommunen nå bruker til å gjøre
seg kjent med hvilket syn mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre har i
ution ngen av politikkenpå oØ .der som berører dem spesielt?
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Merutgifter:
JA/ Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr
(Stryk det som ikke passer) ,1 ,!'



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

UTTALELSE:

I tillegg til svarskjema vil Østre Toten kommune komme med følgende tilføyelse:

Østre Toten kommune vil sterkt fraråde opprettelse av felles råd eller annen
representasjonsordning for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Østre Toten kommune mener at opprettelse av felles råd blir feil, da de to representerer
forskjellige brukergrupper. Eldre som gruppe bør ikke betraktes generelt som mennesker
med funksjonsnedsettelse.

Eldrerådene må bestå som lovfestede organer, eller eventuelt forsterkes.

Lena, den 08.03.05.

Rett utskrift:


