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Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede i Vestre Toten kommune
Det kommunale rådet for funksjonshemmede i Vestre Toten kommune består av
fem representanter for funksjonshemmedes organisasjoner - både synlige og skjulte
funksjonshemninger,to representanterfra de politiske partiene i kommunen,en rep.
for rådmannens stab (ass. rådmann), og sekretærfor rådet som er ansatt i
kulturavdelingeni kommunen og behandlermange saker som gjelder
funksjonshemmede.
Vi anser det som meget viktig å ha tett og god kontakt med de personene vi
representerer. Av den grunn er det viktig at avstanden til medlemmene og andre som
ønsker å nå oss, er minst mulig. Det samme gjelder i forholdet til de politiske
myndighetene. Dersom rådet skulle bestå av representanterfra flere kommuner,
mener vi kvaliteten og påvirkningsmulighetene vil bli vesentlig svekket.
Vi frarår at det blir gitt mulighet til å etablere råd/utvalg for personer med

funksjonsnedsettelser som skal dekke flere kommuner.
Vi mener likevel at
De kommunale rådene i en region bør ha mulighet til å ha felles møter, og at
Råd for funksjonshemmede,eldreråd og ungdomsråd,bør ha mulighet til å
avholde felles møter når det er aktuelt.
Den nye betegnelsen: Personer med funksjonsnedsettelser , virker samlende og
positiv, og kan med fordel benyttes i ny lovtekst.
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1. Råd eller annen representasjonsordning?
Det må være en lovpålagt ordning med kommunalt råd.
Vi mener at råd er en bedre løsning enn andre former for organisert
samarbeid. Det sikrer kontinuitet.
2. Organisering
Vi frarår at det blir gitt mulighet til å etablere råd/utvalgfor
personer med funksjonsnedsettelsersom skal dekke flere
kommuner . Prinsipielt må det være et rådlutvalg i hver kommune.
Det er viktig med god kontakt til lokale medlemsorganisasjoner.
3. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser?
Det må være to [orskjellige rådlutvalg. Dette er menneskeri svært ulike
livssituasjoner og faser av livet. De vil derfor ikke alltid ha fokus på de samme
forholdene.
Når særlige forhold tilsier det, kan rådene ha felles møter.

4. Nåværende ordning
Vestre Toten kommune har hatt eget kommunalt råd for funksjonshemmede
fra 1997. På 1980-tallet var det et kommunalt råd for funksjonshemmede som
nedla seg selv i 1991, i påvente av en nyordning.
5. Felles råd:
Det kommunale rådet for funksjonshemmede fraråder at det blir
etablert felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser.
6. Økonomi
Vårt råd har ingen egen budsjettpost,men får dekket utgifter gjennom
rådmannskontoret.
Ved økt aktivitet kan det bli økte utgifter, uten at vi kan anslå dette på
nåværende tidspunkt.
Ettersom vi allerede har et godt fungerendekommunalt råd, er det lite
sannsynlig at en lov i seg selv vil påvirke utgiftene.
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