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LOVUTKAST  RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA  - HØYRINGSUTTALE

(LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJONSORDNING I
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER, M.V.)

Bakgrunn
Mange kommuner har på frivillig basis opprettet råd for funksjonshemmede etter at
Sosialdepartementet gav retningslinjer for råd for funksjonshemmede i 1990.
Funksjonshemmedes organisasjoner har lenge ønsket at råd for funksjonshemmde skal
lovfestes slik som tilfellet er for eldrerådene. Det har underveis vært dissens om formen;
- råd eller andre former for medvirkningsarenaer.
Formålet med lovframlegget er imidlertid at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal
sikres åpen, bred og tilgjengelig  medvirkning i arbeidet med saker som gjelder
tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsevne og tjenester for

mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vurdering
Arbeids- og sosialdepartementet ber om uttale til lovutkastet fra ca. 115 av landets
kommuner. Hol er en av disse.
De spørsmål departementet særlig ønsker vurdert, er:

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

Svar: Kommunen bør kunne velge å ivareta lovens intensjon ved for
eksempel representasjon i utvalg når slike saker behandles eller med egen
talsperson som t.eks. barnetalspersonen etter plan- og bygningsloven. Dette
kan ivareta og samtidig understreke det sektorovergripende ansvaret
lovforslaget pålegger kommunen like godt som et eget råd med sekretariat i
sentraladministrasjonen.

2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner ha felles råd eller annen ordning?
Svar: Det bør åpnes for at flere kommuner går sammen om slike råd.
Kommunestørrelse både m.h.t. folketall og geografi kan være avgjørende for
de beste løsningene. Avhengig av den endelige lovteksten, men dette bør
kunne gjennomføres som et samarbeid mellom alle Hallingdalskommunene,
alternativt mellom Ål og Hol.
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3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og
mennesker med funksjonsnedsettelse?

Svar: Mange mennesker med funksjonsnedsettelse hører hjemme i gruppen
eldre. Eldrerådet som allerede er et lovpålagt valgt organ, skal behandle alle
saker som omfatter eldre sine levekår. Det bør derfor være mulig for
kommuner som finner det hensiktsmessig å slå sammen disse to
rådsfunksjonene. Siden eldrerådene allerede er lovpålagte, må eventuelt
felles råd opprettes som forsøksordning etter lov om forsøk i offentlig
forvaltning.

Høringskommunene  bes også svare på følgende spørsmål:

4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert
representasjonsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser?

Svar: Nei
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?

Svar: Ja
6. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og indirekte kostnader i

forhold til det kommunen/fylkeskommunen nå bruker til å gjøre seg kjent med
hvilket syn personer med funksjonsnedsettelser og eldre har i utformingen av
politikken på områder som berører dem spesielt?

Svar: Ja
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