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HØring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning
fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser,
m.v.

i kommuner og

Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede behandlet i sitt møte 3. mars 2005 nevnte
sak, og Ønsker å avgi følgende uttalelse:
"Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede utarbeidet i 2002 en strategiplan for
rådets virksomhet. En av målsettingene var at brukermedvirkning som metode skal ligge til grunn
for rådets arbeid. Rådets viktigste utfordring vil være åfå dette til å bli et premiss i politiske og
administrative prosesser i fylket.
Vest-Agder fylkesutvalg behandlet strategiplanen i sitt mØte 3. februar 2004, og fattet fØlgende
vedtak:
"Fylkesutvalget ser positivt på at rådet for funksjonshemmede har utarbeidet en strategiplan for sitt
arbeid. Fylkesutvalget tar saken til etterretning, og vil arbeide for å oppfylle intensjonene både i
Sosialdepartementets St. melding nr. 40 (2002 - 2003) Nedbygging av funksjonshemmende
barrierer kapittel 4.4 Brukermedvirkning, samt fylkesutvalgets vedtak i mØte 12.09.97 om å arbeide
for å nå FNs mål om et samfunn som ikke er funksjonshemmende. "
Disse vedtak har lagt klare fØringer med hensyn til å vektlegge brukermedvirkning. På denne
bakgrunn vil det være viktig at det finnes et forum som sikrer mulighet for aktiv brukermedvirkning.
Dette har også vært fØrende for rådets vurdering og svar på vedlagte svarskjema.

Med vennlig hilsen

Anne Hove Sunnavik
Leder
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