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Høring -

utkast til lov om råd eller annen r
fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser,

r og
m.v.

Det vises til høringsnotat av 27.01.2005 og Statens seniorråd ønsker å gi uttrykk for følgende:
Lovfesting av lokale eldreråd er en særdeles viktig reform i eldrepolitikken. Statens
seniorråds gode kontakt med de lokale lovpålagte eldrerådene gjennom mer enn tretten år gir
et klart bilde av hvor viktig eldrerådene er for deltakelse og påvirkning i lokale saker som er
av spesiell interesse for en stor del av befolkningen som er dårlig representert i
kommunestyrene og fylkestingene.
Rådets vurdering av departementets tre sentrale spørsmål i tilknytning til lovforslaget, er
således som følger:
1.
Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen
formalisert representasjonsordning?
Svar : Statens seniorråd vil sterkt anbefale at lov om egne kommunale og
fylkeskommunale eldreråd opprettholdes og anbefaler tilsvarende rådsordning for
funksjonshemmede.
2.

Bør flere kommuner/fylkeskommuner

kunne ha felles råd eller annen ordning?

Svar : Statens seniorråd anbefaler ikkefelles råd for flere
kommuner/fylkeskommuner.
3.

Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og
mennesker med funksjonsnedsettelser?
Svar : Da eldre fortsatt er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting, er det
behov for eldrerådene som egne lovpålagte organer. Selv om mange saksområder
er av felles interessefor eldre og funksjonshemmede, vil deltakelse og
brukermedvirkning bli best ivaretatt fra hvert sitt ståsted med hvert sitt lovpålagte
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