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NFU's høringsuttalelse til utkast til lov om råd eller annen
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med
funksjonsnedsettelser, m.v.

NFU vil innledningsvis presisere at det er positivt at representasjonsordning for
personer med nedsatt funksjonsevne nå skal lovfestes.  Det er et viktig å få et forum
for brukermedvirkning.

NFU mener i likhet med regjeringen at normalordningen bør være at alle kommuner
og fylkeskommuner har representasjonsordning for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Det kan være gjennom råd eller annen måte.Vi er av den formening
at det mest vesentlige må være at loven forplikter kommunen til å vedta en ordning
som oppfyller lovens formål.  For øvrig er det viktig at alle 5 hovedgrupper av
funksjonshemmede deltar i samarbeidet.

Unntaksvis kan det opprettes interkommunale representasjonsordninger.  Det kan
være i små kommuner der det er visjoner/planer om at en rekke kommuner i
framtiden vil bli slått sammen til større enheter eller dersom det er interkommunalt
samarbeid i utstrakt grad.

NFU støtter ikke at det skal være anledning til å ha felles råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og eldre.  Et felles råd for eldre og funksjonshemmede kan lett
bli for omfattende,  interessene til yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne og
foreldre med små barn vil være svært ulike fra interessene til den eldre del av
befolkningen.  Dersom det er snakk om felles interesser i enkelte saker kan de to
rådene samarbeide.

NFU ønsker for øvrig et politisk styrt organ.  Rådet bør være  "kommunenes råd", og
med dette mener vi at rådet bør gjenspeile kommunale saker for alle innbyggerne
(skole, helse,  plan med mer).
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