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HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJONORDNING I
KOMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MED
FUNKSJONEDSETTELSER M.V
Viser til høringsbrev av 27.01.05, og oversenderfølgende uttalelse fra Nittedal kommune:
1. Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen
formalisert representasjonsordning?
Hovedregelen bør være at kommuner og fylkeskommuner oppretter egne råd for personer med
funksjonsnedsettelser. I små kommuner kan det imidlertid være vanskelig å drive effektive
brukerorganisasjoner. Slike organisasjoner er en forutsetning for aktive råd. Det anbefales derfor
som et alternativ at flere kommuner går sammen om å opprette råd for mennesker med

funksjonsnedsettelser. I en fylkeskommune bør det derimot ikke være noe problem å få til aktive
brukerorganisasjoner, så her bør loven forutsette råd som nevnt i hver fylkeskommune.
2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen
ordning?

Viser til svar på spørsmål 1.
3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og
mennesker med funksjonsnedsettelser?

Dette mener formannskapet ikke er en heldig løsning. Mennesker med nedsatt
funksjonsevne fins i alle aldersgrupper. Det er nok av uheldige eksempler på resultat av

sammenblanding av begrepene her. F.eks. har ungefunksjonshemmede blitt anbrakt på
aldersinstitusjoner, noe som er svært uheldig. Eldrerådene vil ha andre prioriteringer enn de
problemstillinger mange funksjonshemmede er opptatt av. Utdanning og arbeid er naturlig nok ikke
hovedområder for eldrerådene. Med hensyn til funksjonshemmede må disse sektorene imidlertid
være svært sentrale. Ikke minst med bakgrunn i Regjeringens Arbeidslinje er dette innlysende.
Denne linjen har klar støtte fra de funksjonshemmede og deres organisasjoner, og de målsettingene
den innebærer, vil ha større gjennomslag i egne råd for funksjonshemmede.
Saksområdene tilknyttet de to grupper er hver for seg så omfattende at en sammenblanding i felles
råd kan føre til mindre effektivitet i det interessepolitiske arbeidet for begge grupper.
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4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert
representasjonsordning
for mennesker med funksjonsnedsettelser?

Nittedal har hatt sitt eget råd for funksjonshemmede siden 1990.
5. Er det sannsynlig at kommunen, dersom det blir gitt adgang til det, vil opprette felles råd
eller annen representasjonsordning

for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser?

Med bakgrunn i svar på spørsmål 4 er dette spørsmålet uaktuelt.
6. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og indirekte
kostnader i forhold til det kommunen /fylkeskommunen nå bruker til å gjøre seg kjent med
hvilketsyn personer med funksjonsnedsettelser og eldre har i utformingen av politikken på
områder som berører dem spesielt ? Eventuelt hvor store mindre utgifter eller merutgifter?

Ettersom Nittedal allerede har et råd for funksjonshemmede, vil loven ikke endre på dette. Generelt
vil vi imidlertid uttale følgende:
De direkte utgiftene til drift av et råd for funksjonshemmede kan holdes på et meget nøkternt nivå.
At Rådets mål er høyest mulig prioritering av kommunens tjenester for funksjonshemmede, er
innlysende. Dermed kan rådet medvirke til større uttellinger på budsjettett.

På den annen side kan den kompetanse Rådet representerer, peke på problemløsninger som både er
praktisk og økonomisk mer rasjonelle enn tilfelle vil være der denne kompetansen ikke eksisterer og
trekkes inn.

Vi anbefaler at betegnelsen på Rådene skal forandres til :
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne!
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