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Kristiansand, 8. mars 2005

HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER
Det vises til høringsdokument datert 27.01.2005. Fylkesrådet for funksjonshemmede i VestAgder har oversendt dokumentet til RFF (Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand).
RFFs arbeidsutvalg har behandlet dokumentet som sak 07/05 i sitt møte 23. februar.
RFF ble etablert i midten av 70-årene og har i løpet av denne tiden opparbeidet seg
kompetanse på flere områder. RFF er en viktig samarbeidspartner for Kristiansand
kommunes administrasjon i saker som omhandler funkjsonshemmede. Vedlagt følger RFFs
informasjonsbrosjyre til orientering.
RFF ber om å komme med følgende uttalelse til den ovenfor nevnte lov:
* I kommuner med få innbyggerer må det dannes interkommunale råd.
Begrunnelse:
Det er veldig viktig med råd for funksjonshemmede. Det er også viktig at flere
funksjonshemmede er sammen i råd. I kommuer med få innbyggere er det
viktig å være flere funksjonshemmede for å danne bredde.
* Det må være 2 adskilte råd:
1 Råd for funksjonshemmede
1 Eldreråd
Begrunnelse:
Funksjonshemmede er i alle aldre. Sakene som behandles av råd for
funksjonshemmede omfavner alle aldersgrupper. Eldreråd har med alder og
gjøre. Målgruppen for rådsarbeidet er forskjellig og det er derfor naturlig at det
er to separate råd.
* Det anbefales at funksjonshemmede er i flertall i det kommunale rådet for
funksjonshemmede og at leder kommer fra en av brukerorganisasjonene.

www. kristiansa nd. kom mu ne.no
Postadresse
KRISTIANSAND KOMMUNE
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse

Telefon
38 07 50 00

Foretaksregisteret
N0963296746

Vår saksbehandler
Carol Reinertsen

E-postadresse
carol.reinertsen@kristiansand.kommune.no

Telefaks

E:1

Begrunnelse:
Brukereer mest oppdatertom funksjonshemmedessituasjonog også behov.
Derforvil brukereha et eierforholdtil løsningerav problemer.
Medlemmene i kommunaleråd må kursespå lik linje med politikere, men i andre

tema.
Begrunnelse:
Dette vil gi gode medvirkerei problemløsningersom kommunenestår overfori
saker som vedrørerfunksjonshemmede.

Med hilsen

Astrid Staalesen
Leder av Rådet for funksjonshemmede

