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Svar  på høring om lovfesting av kommunale råd for funksjonshemmedde.

Høringsutkastet ble tatt opp til behandling i møtet til Fylkesrådet for Funksjonshemmede i Sør-
Trøndelag den 15 februar.

Rådets medlemmer mener at høringsutkastet kunne vært noe klarere.

En har i høringsutkastet vist til at det kan være vanskelig å få representanter til kommunale råd for
funksjonshemmede. Ved å slå sammen råd for eldre og funksjonshemmede vil en prøve å unngå dette
problemet. Det ser derfor ut til at en vil prøve å samordne saker som gjelder alt fra funksjonshemmede
små barn til eldre. Eldre har en del problemer som skyldes aldringsprosessen uten at de er
funksjonshemmet.  Et viktig spørsmål er derfor hører små barn hjemme i eldrerådet ? Rådets
medlemmer kan ikke se at dette er et godt forslag. Det vil være bedre med interkommunale råd for
funksjonshemmede. En mener at det her fort kan bli kryssende interesser hvis for mange kommuner
skal være samlet i et råd. Rådet mener at en bør ikke ha flere enn to kommuner som samarbeider hvis
det åpnes for interkommunale  råd . Hovedregelen om egne råd for funksjonshemmede må gjelde
for alle større kommuner. Det er kun de minste kommunene som kan få unntak.  Et eventuelt avvik
fra eget kommunalt råd (dvs interkommunalt råd) skal skje i samråd med fylkesleddene til
brukerorganisasjonene . Det er i dag 13 kommuner i Sør-Trøndelag Fylkeskommune som har råd for
funksjonshemmede.
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