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Utvalgssaks  nr Utval Motedato

008/05 Hovedutvalg for helsevern  o sosial  omsorg 02.03.05

Høring  - Utkast til  lov om råd eller annen representasjonsordning
for personer med funksjonsnedsettelser mv

Rådmannens innstilling:

Uttalelsen tas til etterretning.

Behandling  i Hovedutvalg for helsevern  og sosial omsorg -  02.03.2005:

Hilde Kari Maugesten, felleslisten SV/RV fremmet følgende forslag:
"Nøtterøy kommune anbefaler at representasjonsordningen for personer med
funksjonsfunksjonsnedsettelser m.v. selv avgjør om de ønsker eget råd eller om de skal slås
sammen med eldrerådet."

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med 8 stemmer.
Maugestens tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig med 8 stemmer.

Vedtak  i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg  -  02.03.2005:

Nøtterøy kommune anbefaler at representasjonsordningen for personer med
funksjonsfunksjonsnedsettelser m.v. selv avgjør om de ønsker eget råd eller om de skal slås
sammen med eldrerådet.

Uttalelsen tas til etterretning med de endringer som ble vedtatt av hovedutvalget.

Vedlegg:
1 Høringsnotat og svarskjema

Bakgrunn



Nøtterøy kommune er bedt om å gi uttalelse til "Utkast til lov om råd eller annen
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med
funksjonsnedsettelser, mv.

Frist for høring er 15. mars 2005.

Det er kun et utvalg kommuner som er invitert til å høre i denne saken og Nøtterøy kommune
ønsker å gi uttalelse.

Innledningsvis vil rådmannen understreke at det er positivt at en slik representasjonsordning
lovfestes.

Lovforslaget har som formål at mennesker med funksjonsnedsettelser skal sikres åpen, bred
og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som gjelder tilgjengelighet, arbeidet mot
diskriminering på grunnlag av funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Regjeringen mener at normalordningen bør være at alle kommuner og fylkeskommuner har
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tråd med Sosialkomiteens enstemmige
uttalelse om at kommunene bør gis frihet til å selv å velge organisasjonsform, foreslås det
likevel at kommunene og fylkeskommunene gis mulighet til å organisere andre
representasjonsordninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i stedet for råd.

Forslaget innebærer at kommunen vil få en merutgift.

Høringssvaret skal gis ved å fylle ut vedlagte spørreskjema. Rådmannen mener at
kommunene bør stilles fritt til å velge hvordan representasjonsordningen skal organiseres.
Ulike løsninger vil kunne være hensiktsmessige i forskjellige kommuner. Det bør være mulig
at flere kommuner går sammen for å få en god representasjonsordning.

Nøtterøy kommune skal i 2005 opprette et brukerråd i helse- og sosialsektoren. Dette vil
kunne sikre en slik representasjonsordning. For mange kommuner kan det være
hensiktsmessig å slå eldrerådet og representasjonsordning for mennesker med
funksjonsnedsettelser sammen til et råd. Dette åpner lovforslag for, noe rådmannen anser som
hensiktsmessig.

Vurdering med økonomiske og juridiske konsekvenser

Vi har anslått kostnadene til et slikt råd å være ca 110.000 kr, dette på bakgrunn av
erfaringstall i.f.t. eldrerådet.

Saken legges fram for hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg til orientering.

Konklusjon

Saken til etteretning.


