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KABB  ser ikke rådsinstituttet i seg selv som godt nok egn  fit å--sikre-deit-ak lse, -----
medbestemmelse og tilgjengelighet for mennesker med n  i  ''att funksjonsevne. Vi
mener dette best oppnås gjennom en antidiskrimineringslov  som mer-effektivfkån-__._'
sanksjonere diskriminering i form av manglende tilgjengelighet,  negativ
forskjellsbehandling eller utestengning fra samfunnsarenaer.  KABB er urolig for at en
for sterk fokus på råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,  kan bidra til at
funksjonshemmedes anliggender er bedre ivaretatt enn realiteten slik den oppleves
av mange mennesker med funksjonsnedsettelser.  Slike råd er i sin natur rådgivende
organer.  Vi anser det som utilstrekkelig at saker og synspunkter slike råd fremmer,
ikke er støttet av noen reell beslutningsmulighet.

Med utgangspunkt i det ovenstående, sett opp mot dagens situasjon hvor noen lov
som forbyr diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse enda ikke eksisterer,
vil vi likevel gi noen kommentarer. Målet med rådene bør være at de skal være best
mulig anvendelige og tilstrebe mest mulig  reell  innflytelse for funksjonshemmedes
interesser.

KABB ønsker ikke åpenhet for å opprette felles råd eller representasjonsorgan for
eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser jfr. Lovutkastets § 5. Vi frykter at en
slik organisering kan stå i fare for å sammenblande eldres og funksjonshemmedes
anliggender. Selv om mange eldre har funksjonsnedsettelser, mener vi at spørsmål
omkring funksjonsnedsettelser må holdes sterkt atskilt fra spørsmål som har med
eldre å gjøre. Yngre med funksjonsnedsettelser kan lett føle det belastende dersom
anliggender som angår dem, blir for sterkt forbundet med eldres interesser. Selv om
det på intensjonsbasis gjøres tydelig at et slikt sammensatt råd beskjeftiger seg med
atskilte saksområder, vurderer vi faren for sammenblanding å være ikke ubetydelig.
Således mener vi at stillingtagen til dette spørsmålet har viktige holdningsmessige
aspekter.

KABB mener ikke at kommunene selv skal stå fritt til å vedta rådenes mandat, slik
det er uttrykt i lovutkastets § 6. I bestrebelsen etter å oppnå en best mulig tilnærming
til reell innflytelse og medbestemmelsesrett, bør det foreligge mer bindende
retningslinjer for rådenes virksomhet og saksbearbeiding. Vi mener at hensynet til
lokal tilpasning må vike for det utgangspunkt at rådenes virksomhet best mulig skal
fremme deltakelse og beslutningspåvirkingsmulighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Etter vårt skjønn vil kommunene lett kunne vedta for lite forpliktende
løsninger og dermed fraskrive seg ansvar dersom det blir gitt for frie lokale rammer til
å vedta mandat. Departementet bør utarbeide forslag til bindende retningslinjer for
rådene.
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