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Høringsuttalelse til utkast til lov om råd eller  a5
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for
personer med funksjonsnedsettelser mv

Viser til vedlagte utfylte svarskjema. Fylkesmannen har følgende kommentarer relatert til
spørsmålene 1 til 3.

Fylkesmannen ser det som svært positivt at det nå legges opp til en lovfesting av råd eller
annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med
funksjonsnedsettelse med videre.
Fylkesmannen har via deltakelse i fylkeskommunens råd for funksjonshemmede siden
etableringen i 1974, bred erfaring med hvordan funksjonshemmedes
representasjon/medvirkning på systemnivå fungerer i eget fylke.

Hovedutfordringen for kommunene slik Fylkesmannen ser det er å finne fram til en
arbeidsform som ivaretar medvirkningsaspektet på en god måte. Det er ønskelig at det
offentlige i større grad innhenter brukerkompetansen som et ledd i sin kvalitetssikring av
tjenestene og at innhentingen til en hver tid tilpasses brukergruppenes lokale situasjon. Dette
mener vi best kan ivaretas ved at det blir en lik organisering i alle kommuner uavhengig av
innbyggertall og at det er nødvendig med forpliktende retningslinjer for å sikre at
representasjonsordningen skal kunne fungere i alle kommuner og fylkeskommuner.

I veiledende retningslinjer for rådet anbefales en sammensetning av brukere, politikere og
administrasjon. Vår erfaring er at denne sammensetningen er helt nødvendig for å få til gode
medvirkningsprosesser. Brukere som representerer funksjonshemmede er en stor og meget
sammensatt gruppe og samarbeidet brukergruppene i mellom i rådssammenheng er krevende.
Etter Fylkesmannenes erfaring vil det være uhensiktsmessig å ha en felles rådsorganisering
for eldre og funksjonshemmede. Kommuner og fylkeskommuner bør i stedet legge opp til et
samarbeid rådene i mellom på de områder hvor det kan være sammenfallende interesser.

Erfaringene i vårt fylke tilsier at det bør være klare regler for hvem og hvordan rådenes
administrative funksjoner skal ivaretas, da dette i flere kommuner har vært et betydelig
problem.
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