FYLKESMANNEN l AUST-AGDER
Sosial- og helseavdelir
Hjemmeside : http://fylkesmannen. no/Ø E-post:

*nbi ,t ik§ frff4 .søsiald e part e r7 :
Doknr.

Se, nr.:

.D0 q 00 518

-

I q
-

Det Kongelige Arbeids- og Sosialdepartement
Postboks 8019 Dep

Arkr+'kode:

Dato:

0030 Oslo

Avd.:

Saksbeh.:

E>A
I isF r=i U.Oii..

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

200400518 CBK

Sak nr. 2005/645 / ADR
Ark. nr. 730

04.02.2005

UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG
FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV - HØRING.
Det vises til høringsbrevav 27.01.05.
Prinsipielt mener Fylkesmannen at;
1. Kommunene og fylkeskommunene skal opprette råd eller annen representasjonsordning for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vi er tilfreds med at forslaget innebærer en plikt for kommuner/fylkeskommuner til å formalisere
bred og tilgjengelig medvirkning for mennesker med nedsatt funksjonsevne i saker som gjelder
tilgjengelighet, tjenester og diskriminering. Grunngivningen fremgår at høringsbrevet.
2. Flere kommuner bør gis adgang til å opprette felles råd eller annen ordning.
Dette følger naturlig av kommunelovens prinsipp om at forvaltningen selv organiserer sin
forvaltning på den mest hensiktsmessige måte. Fylkesmannen har også merket seg at flere
brukerorganisasjoner ser positivt på en slik ordning. Det er et problem særlig innen det psykiske
helsefeltet å få etablert lokallag og brukerrepresentasjon i de små kommunene. Interkommunale
løsninger kan gjøre det letter å sikre rekruttering til råd eller annen representasjonsordning.
3. Fylkesmannen har prinsipielt heller ikke merknader til at kommunene og fylkeskommunene gis
adgang til å ha felles ordninger for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. Også her bør
det knyttes veiledende retningslinjer til lovteksten.
Brukermedvirkning/ representasjonsordning/ tilgjengelighet.
I rundskrivets 142/99, pkt 3 er det anført at representanter fra de funksjonshemmedes
organisasjoner blir oppnevnt etter forslag fra organisasjonene. Representanter fra de
funksjonshemmedes blir valgt blant disse 5 hovedgrupperingene: Bevegelseshemmede,
hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonsheminger.
Etter Fylkesmannens syn er det særlig viktig at også personer med psykiske lidelser sikres
representasjon i "råd eller annen representasjonsordning" i kommunene I fylkeskommune.
I merknaden til § 1 er det anført at "nedsatt funksjonsevne" også omfatter psykiske lidelser. Det
må nedfelles som et prinsipp at personer med psykiske lidelser skal representeres.
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Dette standpunktet underbygges med at en i opptrappingsplan for psykiske helse, for det første har
erfart at det er vanskelig å etablere brukerrepresentasjon fra personer med psykiske lidelser. For
det annet, og som en konsekvens av manglende brukerrepresentasjon, er det gitt klare føringer i
opptrappingsplanen om brukermedvirking for å utløse øremerkede midler.
I forlengelsen av dette resonnementet kan uttrykket "tilgjengelighet" utdypes nærmere, enten i
selve lovteksten eller i merknadene. Begrepet kan fort bli tolket for snevert, selv om rundskrivene
1-42/99 pkt 5 og 1-26/98§ 3 gir signal om at rådene kan ta opp det som er viktig for henholdsvis
personer med funksjonsnedsettelse og eldre. Den nye loven må sikre at minst samme rettigheter
opprettholdes. Det må være tale om "bred og tilgjengelig merdvirkning".
Det er etter hvert mange brukerorganisasjoner. Det er ikke tydelig i lovteksten om man mener
brukerorganisasjon med lokallag i kommunen. Kan forslag på representanter komme fra personer
som er med i organisasjoner som ikke har lokallag eller fylkeslag? Jamfør anførsel under punkt 2;
vansker med å få rekruttert medlemmer til lokallag.
I det øvrige slutter Fylkesmannen seg til forslaget
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