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Høringsuttalelse til utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning
i
kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelse m.v.
Det vises til høringsutkastdatert 27.01.05.
Høringsutkasteter ikke sendt direkte til Tønsberg kommune,men kommunen
ønsker å gi en uttalelseda kommunenhar god erfaringmed brukermedvirkning
på andre måter enn gjennom råd.
Tønsberg kommuneønsker å kommentereutkastettil lov utoverde
tilbakemeldingenesom gis i svarskjema.
Tønsberg kommunehar et Eldreråd i dag med 13 representanter. Antall
representanterer høyt og er en konsekvensav at politikernehar tatt til følge
pensjonistforeningenes
ønske om å ha en representantfra hver
pensjonistforening
i Eldrerådet.
Kommunensungdomsrådbestår av 5 representanterfra ungdomsskolene.
Tønsberg kommuneer organiserti en to- nivå modellder myndighetog ansvar
er lagt ut til den enkelte virksomhetsleder
. Mange kommuneri Norge er
organisertslik i dag. Det eksistererikke lenger etater i disse kommunene.
Det har vært en utfordringå finne gode måter å lage rutinersom sikrer at
Eldrerådetfår de sakene de skal ha til uttalelsefør sakene behandlespolitisk.
Den politiskeorganiseringeni Tønsberg er tradisjonell. Bystyreter øverste
myndighet. Under bystyretkommer formannskapetsom bare behandlerde
sakene som er pålagt i henholdtil kommuneloven. Plansakerog økonomiske
saker behandlesav utvalgfor plan og finans (FPA). FPA er sidestiltmed utvalg
for helse og omsorg(helse, pleie og omsorgog sosial), utvalgfor oppvekst
(tjenesterfor barn og unge og undervisning
), utvalgfor kulturog utvalgfor
miljøvernog kommunalteknikk. Faste utvalgfor plansaker(FUP) behandler
byggesakerog saker etter plan og bygningsloven
. FUP innstillerdirekte til
bystyret.
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Det i hovedsaksaker fra utvalgfor helse og omsorgsom skal behandlesav
Eldrerådet. I tilleggkan det være saker fra utvalgfra miljøvernog kommunal
teknikkog fra FUP.
Hvis det nå skal lovfestesråd for personermed funksjonsnedsettelser,
innebærerdette ikke bare en kostnadi forholdtil møtegodtgjørelserog
administreringav ordningen, men også en utfordringi forholdtil å sikre at dette
rådet får de sakene det skal ha til uttalelse. Et slikt råd bør sannsynligvis

behandlesakerfra alle politiskeutvalg.
Tønsberg kommuneomorganisertei 1998. En av hovedmålsetningeneved
omorganiseringenvar bedre service og brukermedvirkning
. Det har vært satset
meget på forbedringav brukermedvirkningen
i kommunen, både politiskog
administrativt
. Nedenfor redegjøresfor noen av måtene brukermedvirkning

ivaretas.
Eksemplerpå brukermedvirkningi Tønsberg kommune
Rulleringav kommuneplanen- nærmiljømøterder dialogkonferansemetodikken
ble bruktfor å få satt opp forslagtil måli oppstartenav rulleringen.Etter politisk
behandlinger vanlig høringsmetodikkbrukt.
Diverse plan arbeid (Psykiatri,Rus, Eldre, Barnehage) - brukerrepresentanteri
politiskekomiteerog administrativearbeidsgrupper.Forslagtil planer sendes ut
på høringtil aktuelle brukergrupper/- organisasjonerfør politiskbehanding.
Årlige brukerundersøkelserer avhoidtgjennom4 år i kommunen. Brukereav alle
kommunenstjenester inviterestil å svare på undersøkelse.Resultater
offentliggjørespå kommunenshjemmeside.
Brukerrepresentasjon
i prosjekterenten i prosjektstyreeller i prosjektgruppe.
Brukerkonferanseer avholdti 2002 for brukereav pleie og omsorgstjenestene.
Fokusgruppemetodikk
- ved lavere score i brukerundersøkelsen
, har noen
virksomheteravholdtfokusgruppediskusjoner
med brukerefor å få forslagtil
forbedrendetiltak.
Brukerstyrerer opprettetved to tjenestesteder.
Samarbeid med frivilligeog ideelle organisasjoner- eks samarbeidmellom
Røde Kors, Blå Kors, Kirken, RIO og kommunen.
Årlige møter med psykiskog fysiskfunksjonshemmedebrukere, pårørende og
hjelpeverger.
Formalisertsamarbeid i det enkelte boligtiltakmed brukere, pårørendeog
hjelpeverger.
Samarbeidsutvalgved den enkelte barnehage og skole og FAU ordning.
I tillegger det et kommunaltforeldreutvalgmed representanterfra de lokale
utvalgene.
Brukerrepresentanterpå tjenestesteder-sykehjem og bo og service.
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Utfyllendesvar på spørsmålstilt i høringsbrevet
Kommunenemå kunne velge formalisertrepresentasjonsordning.
Det er ikke hensiktsmessig å opprette flere råd i kommunen. Det blir vanskelig å
kvalitetssikreadministrativtat det enkelte råd får uttale seg i relevantesaker.
Per i dag er det ungdomsrådog eldreråd i Tønsberg kommune.Denne høringen
omfatteropprettelseav råd for personermed funksjonshemninger
. Det finnes
andre brukergruppersom også kan ha behovfor rådsstrukturog som en kan
forvente krever det etter hvert - mennesker med psykiske lidelser og mennesker
med rusproblemer.
Derfor mener Tønsberg kommuneat det bør oppretteset felles råd for brukere
av kommunaletjenester- eldre, personermed funksjonshemninger
, psykiske
lidelserog rusproblemer. Et slikt råd får større gjennomslagskrafti en kommunal
organisasjonog sikrer reell medvirkninggjennomat det er lettere å administrere.
Det blir heller ikke økte kostnader for kommunen.
Ungdomsrådetbør bestå som i dag.

Med hilsen

ecilia grind
kommunaldirektør
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