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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 høringsutkast datert 27.01.05.
Høringsutkastet er ikke sendt direkte til Tønsberg kommune, men kommunen
ønsker å gi en uttalelse da kommunen har god erfaring med brukermedvirkning
på andre måter enn gjennom råd.

Tønsberg kommune ønsker å kommentere utkastet til lov utover de
tilbakemeldingene som gis i svarskjema.

Tønsberg kommune har et Eldreråd i dag med 13 representanter.  Antall
representanter er høyt og er en konsekvens av at politikerne har tatt til følge
pensjonistforeningenes ønske om å ha en representant fra hver
pensjonistforening i Eldrerådet.

Kommunens ungdomsråd består av 5 representanter fra ungdomsskolene.

Tønsberg kommune er organisert i en to- nivå modell der myndighet og ansvar
er lagt ut til den enkelte virksomhetsleder.  Mange kommuner i Norge er
organisert slik i dag.  Det eksisterer ikke lenger etater i disse kommunene.
Det har vært en utfordring å finne gode måter å lage rutiner som sikrer at
Eldrerådet får de sakene de skal ha til uttalelse før sakene behandles politisk.

Den politiske organiseringen i Tønsberg er tradisjonell .  Bystyret er øverste
myndighet.  Under bystyret kommer formannskapet som bare behandler de
sakene som er pålagt i henhold til  kommuneloven.  Plansaker og økonomiske
saker behandles av utvalg for plan og finans  (FPA). FPA er  sidestilt med utvalg
for helse og omsorg (helse,  pleie og omsorg og sosial),  utvalg for oppvekst
(tjenester for barn og unge og undervisning),  utvalg for kultur og utvalg for
miljøvern og kommunal teknikk.  Faste utvalg for plansaker (FUP) behandler
byggesaker og saker etter plan og bygningsloven.  FUP innstiller direkte til
bystyret.
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Det i hovedsak saker fra utvalg for helse og omsorg som skal behandles av
Eldrerådet.  I tillegg kan det være saker fra utvalg fra miljøvern og kommunal
teknikk og fra FUP.

Hvis det nå skal lovfestes råd for personer med funksjonsnedsettelser,
innebærer dette ikke bare en kostnad i forhold til møtegodtgjørelser og
administrering av ordningen,  men også en utfordring i forhold til å sikre at dette
rådet får de sakene det skal ha til uttalelse.  Et slikt råd bør sannsynligvis
behandle saker fra alle politiske utvalg.

Tønsberg kommune omorganiserte i 1998. En av hovedmålsetningene ved
omorganiseringen var bedre service og brukermedvirkning.  Det har vært satset
meget på forbedring av brukermedvirkningen i kommunen,  både politisk og
administrativt.  Nedenfor redegjøres for noen av måtene brukermedvirkning
ivaretas.

Eksempler på brukermedvirkning i Tønsberg kommune

Rullering av kommuneplanen -  nærmiljømøter der dialogkonferanse metodikken
ble brukt for å få satt opp forslag til mål i oppstarten av rulleringen. Etter politisk
behandling er vanlig høringsmetodikk brukt.

Diverse plan arbeid (Psykiatri, Rus, Eldre,  Barnehage) -  brukerrepresentanter i
politiske komiteer og administrative arbeidsgrupper. Forslag til planer sendes ut
på høring til aktuelle brukergrupper /-  organisasjoner før politisk behanding.

Årlige brukerundersøkelser er avhoidt gjennom 4 år i kommunen.  Brukere av alle
kommunens tjenester inviteres til å svare på undersøkelse. Resultater
offentliggjøres på kommunens hjemmeside.

Brukerrepresentasjon i prosjekter enten i prosjektstyre eller i prosjektgruppe.

Brukerkonferanse er avholdt i 2002 for brukere av pleie og omsorgstjenestene.

Fokusgruppemetodikk -  ved lavere score i brukerundersøkelsen,  har noen
virksomheter avholdt fokusgruppediskusjoner med brukere for å få forslag til
forbedrende tiltak.

Brukerstyrer er opprettet ved to tjenestesteder.

Samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner - eks samarbeid mellom
Røde Kors,  Blå Kors,  Kirken,  RIO og kommunen.

Årlige møter med psykisk og fysisk funksjonshemmede brukere,  pårørende og
hjelpeverger.

Formalisert samarbeid i det enkelte boligtiltak med brukere,  pårørende og
hjelpeverger.

Samarbeidsutvalg ved den enkelte barnehage og skole og  FAU ordning.
I tillegg er det et kommunalt foreldreutvalg med representanter fra de lokale
utvalgene.

Brukerrepresentanter på tjenestesteder -sykehjem og bo og service.



Deres brev av: Vår ref.:
27.01.05 2005/002363

Utfyllende svar på spørsmål stilt i høringsbrevet

Kommunene må kunne velge formalisert representasjonsordning.
Det er ikke hensiktsmessig å opprette flere råd i kommunen. Det blir vanskelig å
kvalitetssikre administrativt at det enkelte råd får uttale seg i relevante saker.

Per i dag er det ungdomsråd og eldreråd i Tønsberg kommune. Denne høringen
omfatter opprettelse av råd for personer med funksjonshemninger.  Det finnes
andre brukergrupper som også kan ha behov for rådsstruktur og som en kan
forvente krever det etter hvert - mennesker med psykiske lidelser og mennesker
med rusproblemer.
Derfor mener Tønsberg kommune at det bør opprettes et felles råd for brukere
av kommunale tjenester- eldre,  personer med funksjonshemninger,  psykiske
lidelser og rusproblemer.  Et slikt råd får større gjennomslagskraft i en kommunal
organisasjon og sikrer reell medvirkning gjennom at det er lettere å administrere.
Det blir heller ikke økte kostnader for kommunen.

Ungdomsrådet bør bestå som i dag.

Med hilsen

ecilia grind
kommunaldirektør

Vedlegg: Avkrysningsskjema


