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Høring  -  utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kom-
muner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gått gjennom høringsnotat med
utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og
fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

LHLs hovedsynspunkter og svar  på departementets spørsmål
1. Det må lovfestes at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha rådfor

mennesker med nedsatt funksjonsevne. LHL er ikke enig at det skal overlates til
kommunene selv å avgjøre representasjonsordning.

2. For små kommuner med innbyggertall under en definert grense, må det åpnes
for interkommunale løsninger.

3. Rådfor mennesker med nedsatt funksjonsevne og rådfor eldre skal være to
separate representasjonsordninger.

Generelle kommentarer
LHL mener at funksjonshemmedes organisasjoner må gis en sterkere rolle i utfor-
mingen av politikk for funksjonshemmede. LHL ser det å styrke organisasjonenes
deltakelse - lokalt og sentralt - i utformingen av politikken som en forpliktelse det
norske samfunnet har i henhold til FNs standardregler for like muligheter for mennesker
med funksjonshemning:

Statene bør erkjenne at disse organisasjonene er viktige aktører i utformingen av
politikk for funksjonshemmede.

(FNs standardregler for likemuligheter for mennesker med funksjonshemning regel 18.1)

LHL er tilfreds med at det nå er lagt fram et forslag om lovfesting av kommunale råd
for funksjonshemmede slik Stortinget gjorde vedtak om i forbindelse med behandlingen
av st.meld.nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Vi er
imidlertid ikke fornøyd med det forslaget som er presentert. Slik det foreligger, mener



vi det stiller kommunene/fylkeskommunene altfor fritt i de mest sentrale spørsmål og vil
ikke være egnet til å sikre at funksjonshemmede får en åpen, bred og tilgjengelig
medvirkning i saker som angår dem.

Lovfesting av råd for funksjonshemmede
LHL mener at råd for funksjonshemmede skal lovfestes både i kommuner og fylkes-
kommuner. Vi er ikke enig i at kommunene/fylkeskommunene skal ha frihet til å velge
andre medvirkningsformer enn råd. LHL mener at lovfesting av råd er viktig for å skape
mest mulig sammenlignbare strukturer og unngå at det blir store forskjeller mellom
kommunene. Mest mulig ensartede ordninger vil også gjøre det lettere å tilrettelegge for
samarbeid over kommunegrensene der det er felles anliggender. En fristilling av
kommunene på dette området mener vi vil føre til svært uoversiktlige ordninger som
ikke gagner funksjonshemmede.

Loven må derfor ikke bare pålegge kommunene en plikt til å opprette råd for funksjons-
hemmede, men også legge klare føringer for hvordan rådet skal organiseres. Det må
også sikres at rådet involveres i alle prosesser som er relevante for funksjonshemmede.
Det betyr at det av § 1 må fremgå at rådet skal medvirke i arbeidet med alle saker som
angår funksjonshemmede og ikke kun i spørsmål som gjelder tilgjenglighet og
diskriminering.

Når det gjelder rådets sammensetning ,  er det viktig at representantene for
funksjonshemmede i rådet har forankring i funksjonshemmedes organisasjoner i
kommunen og oppnevnes etter forslag fra organisasjonene . LHL vil  også understreke
betydningen av at representasjonen favner bredden og mangfoldet når det gjelder
funksjonshemmede og deres organisasjoner.

Nei til felles råd for eldre og funksjonshemmede
Når LHL går inn for egne råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det fordi det
er nødvendig for å sikre funksjonshemmede innflytelse og medvirkning i saker som
angår særlig dem. Det vil for eksempel gjelde problemstillinger knyttet til tilgjenglighet.
Råd for eldre er allerede lovfestet og etablert og anerkjent som talerør for eldre i
befolkningen. Organisasjonene for funksjonshemmede har og skal ha et annet fokus og
det mener vi blir best ivaretatt gjennom et eget råd for funksjonshemmede - ikke et
felles for eldre og funksjonshemmede. Det betyr ikke at ikke funksjonshemmede og
eldre i noen sammenhenger kan ha sammenfallende interesser. I mange sammenhenger
vil rådene kunne innta felles standpunkt og ha samarbeid om enkeltsaker.

Interkommunale løsninger for små kommuner
LHL støtter departementet i at loven må kunne åpne for å velge interkommunale
løsninger. Vi mener at muligheten til å velge interkommunale løsninger først og fremst
skal forbeholdes små kommuner der det kan være problematisk å finne aktive bruker-
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organisasjoner. FFO har i denne sammenhengen tidligere tatt til orde for en grense ved
3500 innbyggere. LHL tar ikke stilling til hvor grensen skal gå; poenget må være at de
minste kommunene får en medvirkningsmodell som lar seg gjennomføre.

Med vennlig hilsen
Latidsforenjngen
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svein  rikVlyrs /
Forbundsleder

Finn Grønseth
Generalsekretær
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