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Saksprotokoll fra Rådet for
funskjonshemmede  -  representanter

001/05 HØRING  - UTKAST TIL  LOV OM RÅD ELLER ANNEN
REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER, M.V.

Saksbehandler  Gøril Stensrud - HELS

Dato : 09.03.2005
Arkivref .: 2005/000223-2  1033-&70

Utvalg Møte- Utvalgs- Beh.- Besluttende
dato saksnr. status organ

Rådet for funskjonshemmede - 23.02.2005 001/05 BE Ja
representanter

(Behandlet status: SK=Sakliste sendt, BE=Ferdig behandlet, UT=Utsatt, TB=Tilbakeført til forrige
utvalg)

Underretning sendes:
-parter i saken  Det kg). Arbeids- o sosialdepartement, Postboks 8019, Dep., 0030 Oslo

Enhetsleder Helsetjenesten
-øvrige

Dokumenter vedlagt saken:
1. Brev fra Det kgl. Arbeids- og sosialdepartement, dat. 27.01.05.
2. Høringsnotatet

Øvrige dokumenter i saken:

Klageadgang:
Nei

INNSTILLING:

Saken fremmes uten innstilling.

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE'S BEHANDLING:

Enhetsleder for helsetjenesten, Gøril Stensrud, ga en kort orientering.

1 1985 ble det vedtatt/opprettet i Fet kommunestyre - Samordningsrådet, i 1989 skiftet
Samordningsrådet navn til Rådet for funksjonshemmede (RFF) etter anbefaling fra Fylkesrådet.
Rådet er sammensatt av folkevalgte, brukerrepresentanter og helsetjenesten, til sammen 8
representanter etter vedtekter av sak 34/85.

RFF er ikke et lovpålagt organ slik at vi sliter litt med å bli tatt med på banen i de ulike saker.
RFF ser det ikke som ønskelig at det går under eldrerådet, det blir for stort og for mange saker å
forholde seg til, men det hadde vært ønskelig at vi hadde en representant fra eldrerådet som satt i
RFF.



Vi er enige med departementet om at brukemedvirkning for mennesker med funksjonsnedsettelser
bør lovfestes. Dette fordi det da forplikter kommunen til å vedta en ordning som skal bidra til å oppfylle
lovens formål, som mennesker med funksjonsnedsettelse skal sikres åpen, bred og tilgjengelig
medvirkning i saker som er av særlig betydning for dem.

Eldrerådet er etter § 3 og 7 et lovpålagt organ som skal være et rådgivende organ for kommunen.
De skal kunne uttale seg om alle framlegg som vedkommer de eldre i kommunen.
Kommunen har plikt etter loven til å legge frem for eldrerådet alle saker som gjelder de eldre. Så lenge
ordlyden i teksten er så klar er det mye letter å forholde seg til dette.

Rådet for funksjonshemmede gjennomgitt svarskjemaet fra Arbeids- og sosialdepartementet og
krysset av punktene 1 - 6.

RÅDET  FOR  FUNKSJONSHEMMEDES  UTTALELSE:

Svarskjemaet oversendes Arbeids- og sosialdepartementet.

RADMANNSKONTORET,  08.03.2005

Aina Gausen
utvalgssekretær



Arbeids-  og sosialdepartementet

HØring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og
fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedsettelser, m.v.

SVARSKJEMA
0

•Høringsinstansens navn:.....

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

`- 'I- -US H R  (Stryk  det som ikke passer)

2. Bør flere kommuner/fylkeko m u kunne ha  felles  råd eller annen ordning?
-JA- NEI USfE€Iffl-R- (Stryk det  som ikke passer)

3. Bør kommunene/fylkes  nun-Me kunne ha felles ordning for eldre og mennesker
med funksjonsnedsettelser?

JA- NEI  U&I IKR  (Stryk det som ikke passer)

Vi ber om at kommunene og fylkeskommunene også svarer på følgende spørsmål:
4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert representasjonsordning

for mennesker med funksjonsnedsettelser?
JA (Stryk det som ikke passer

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
funksj onsnedsettelser?

fflI  USIKKER (Stryk det som ikke passer)

6. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og/eller indirekte kostnader i
forhold til det kommunen/fylkeskomrnunen nå bruker til å gjøre seg kjent med hvilket
syn mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre har i utformingen av politikken på
områder som berører dem spesielt?

Mindreutgifter:
Eh

(Stry c et som ikke passer)

Merut ifter:

(Stryk det som ikke passer)

Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr ...........

Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr ...........



Saksframlegg for Rådet for
funskjonshemmede - representanter

001105 HØRING  -  UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN
REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER, M.V.

Saksbehandler  Gøril Stensrud - HELS

Dato: 17.02.2005
Arkivref .: 2005/000223-2  1033-&70

Utvalg Møte- Utvalgs- Beh.- Besluttende
dato saksnr. status organ

Rådet for funskjonshemmede - 23.02.2005 001/05 - Ja
representanter

(Beh. status :  SK=Sakliste sendt ,  BE=Ferdig behandlet , UT=Utsatt, TB=Tilbakeført  til forrige utvalg)

Underretning sendes:
-parter i saken  Det kgl. Arbeids- og sosialdepartement, Postboks 8019, Dep., 0030 Oslo

Enhetsleder Helsetjenesten
-øvrige

Dokumenter vedlagt saken:
1. Brev fra Det kgl. Arbeids- og sosialdepartement, dat. 27.01.05.
2. Høringsnotatet

Øvrige dokumenter i saken:

INNSTILLING:

Saken fremmes uten innstilling.



FET KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Arkivreferanse:
Gøril  Stensrud 2005/000223

Saken  skal behandles  av: Rådet for funksjonshemmede

HØRING  - UTKAST TIL  LOV OM RÅD ELLER ANNEN
REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER M.V.

Vedlegg:
1. Brev fra Det kgl .  Arbeids -  og sosialdepartement, dat. 27.01.05.
2. Høringsnotatet

Forslaget går ut på å lovfeste representasjon for personer med funksjonsnedsettelse .
Kommunen skal sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse sikres åpen, bred og
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som gjelder tilgjengelighet og arbeid mot
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og tjenester for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

Kommunen kan velge å organisere dette i eget råd / representasjonsordning , sammen med
eldreråd eller som en interkommunal råd/ordning.

INNSTILLING:

Saken fremmes uten innstilling.

Fetsund, 17.02.2005

GØril Stensrud (sign.)
enhetsleder


