
SVARSKJEMA

Høringsinstansens  navn :  Norges Blindeforbund.

1. Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge
formalisert representasjonsordning?

JA NEI USIKKER (Stryk det som  ikke passer
Kommunene bør pålegges råd.

2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning?
JA NEI  USIKKER (Stryk det som ikke passer)
I spesielle tilfeller bør det åpnes for interkommunale råd.

3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og mennesker
med funksjonsnedsettelser?

NEI, det er svært viktig at dette er separate råd.

Ytterligere kommentar til forslaget:
Det er svært viktig at alle råd har representasjon fra ulike grupper med funksjonsnedsettelser
som syn, hørsel bevegelse, og høringsforslaget kan vi ikke se sikrer dette tilstrekkelig.
Det bør derfor komme et tillegg til teksten i §6.

Vi ber om at kommunene og fylkeskommunene også svarer på følgende spørsmål:
4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert representasjonsordning

for mennesker med funksjonsnedsettelser?
JA NEI (Stryk  det som  ikke  passer)

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
funksj onsnedsettelser?

JA NEI USIKKER (Stryk det som ikke passer)

6. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og/eller indirekte kostnader i
forhold til det kommunen/fylkeskommunen nå bruker til å gjøre seg kjent med hvilket
syn mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre har i utformingen av politikken på
områder som berører dem spesielt?

Mindreutgifter:
JA/NEI/USIKKER Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr ...........
(Stryk det som ikke  passer)

Merutgifter:
JA/NEI/USIKKER Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr ...........
(Stryk det som ikke passer)
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