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Odda eldreråd.  Høring-  utkast til lov om råd eller annen
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for
personermed funksjonsnedsettelser, m.v.

Eldrerådet i Odda er kjent med at ovennevnte høringsutkast er til høring,  blant annet til et
utvalg av kommuner.  Odda kommune er ikke blant utvalget, men eldrerådet ønsker å gi sitt
syn til høringsutkastet.

Odda eldreråd viser til stortingsmelding nr. 40 (2002-2003),  side 38, 2. spalte,
vurdering og anbefaling hvor det blant annet uttales:
" Regjeringen vil styrke brukermedvirkningen på kommunalt nivå for personer med nedsatt
funskjsonsevne.  Regjeringen vil i tråd med anbefalinger fra flertallet i Manneråkerutvalget
foreslå å lovfeste et krav om brukerrepresentasjon for personer med nedsatt funksjonsevne.
Det vil være ulike måter å organisere slik brukerrepresentasjon på."

Odda eldreråd mener at ordningen med de lovbestemte eldreråd dekker vår intensjon
over brukermedvirkning. De lovfestede eldreråd har vært i virksomhet i tre hele valgperioder
og er nå inne i den fjerde perioden.

Odda eldreråd mener at det vil være meget uheldig å endre ordningen med
lovefestede eldreråd som er blitt nasjonal ordning som fungerer godt med blant annet
fylkesvise og regionale møter, kurs og seminarer for medlemmer av eldrerådene.

Vi forutsetter at ovenstående blir vektlagt i det videre arbeid.

Med hilsen
For Odda  rådK  ..
Knut Erdall
Leder
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