
Arbeids-  og sosialdepartementet

Høring - utkast til lov om råd eller  annen  representasjonsor
fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedsettelser,

SVARSKJEMA
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ionshemmede.

1. Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen
formalisert representasjonsordning?

NEI (Stryk det  som ikke passer)

2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning?
NEI (Stryk det  som ikke passer)

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

NEI (Stryk det  som ikke passer)

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 (Stryk det  som ikke passer

råd eller annen representasjonsordning for eldre og mennesker med
funksj onsnedsettelser?

NEI (Stryk det som ikke passer)

(Hvis det er opp til rådet).

felles

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:
NEI
(Stryk det som ikke  passer)

Merutgifter:
NEI
(Stryk det som ikke passer)

**************

Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr ...........

Hvis JA: Anslagsvis beløp pr år kr ...........

Skien kommunale råd for funksjonshemmede ønsker også å tilkjennegi følgende:
Det bør i loven fremgå at det i rådet skal sitte både politisk valgte medl. og medl. Oppnevnt fra
organisasjonene.
Det bør i loven fremgå at kommunen skal forholde seg til rådet hva gjelder utpeking av
brukerrepresentanter e.a. til fora som utreder saker av spesiell betydning for funksjonshemmede.

I Skien har Rådet for funksjonshemmede (og Eldrerådet) Observatører med talerett i hovedutvalgene.
Dette ønsker rådet å tilkjennegi at de opplever som meget positivt.


