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HØRING  - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER  ANNEN REPRESENTASJONS-
ORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTING

Saksnr .:  Utval
0004/05 Komite Ottar,
0007/05 Lenvik kommunestyre

Møtedato
17.02.2005
03.03.2005

Vedlegg:
- Skriv fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 27. januar 2005 - Høring - utkast
til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner
for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

Andre dokumenter  (ikke  vedlagt):
- Skriv datert 7 februar 2005 til eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede

ang. høringssak - utkast til ny lov for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

Kort sammendrag:
Administrasjons- og sosialdepartementet har 27.1.2005 oversendt til et utvalg av
kommuner på høring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i
kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser, m.v.

Departementet ber om at uttalelse til høringsnotat med utkast til lov om råd eller
annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med
funksjonsnedsettelser gis senest  innen 15. mars 2005.

Saksopplysninger:
I brevet datert 27.01.2005 fra Arbeids- og sosialdepartementet redegjøres det for
hvilke spørsmål som departementet er særlig opptatt av å få vurdert:

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

2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning?

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

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?
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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?

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
hvilket syn personer med funksjonsnedsettelser og eldre har i utformingen av
politikken på områder som berører dem spesielt? Eventuelt hvor store
mindreutgifter eller merutgifter?

For å forenkle behandlingen, ber vi om at vedlagte skjema blir fylt ut og returnert
sammen med eventuelle andre merknader til saken.
utkastet er det forutsatt at i kommuner der viktige oppgaver for personer med

nedsatt funksjonsevne er lagt til kommunedelsutvalg, skal loven gjelde tilsvarende
for disse. Vi forutsetter at kommunene selv avgjør om det skal innhentes uttalelser
fra kommunedelsutvalg.

Til orientering nevner vi at dette brevet kun går til et tilfeldig utvalg på rundt en
femdel av alle landets kommuner. Andre kommuner som skulle ønske det, kan
selvfølgelig avgi uttalelse. Brevet sendes til alle organisasjoner som får
driftstilskudd fra Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner.

For at saken skal få brelest mulig vurdering av dette forslaget er eldrerådet og
kommunalt råd for funksjonshemmede invitert til å gi innspill i saken.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert forslaget og har ingen særskilte merknader til dette. En
registrerer imidlertid at forslaget som fremlegges er i tråd med FNs standardregler for
like muligheter for funksjonshemmede og det foreliggende forslag til konvensjon om
funksjonshemmedes rettigheter.

Lenvik kommune har for inneværende kommunestyreperiode valgt å opprette et eget
kommunalt råd for funksjonshemmede, selv om dette ikke er en lovpålagt funksjon.
Med dette har kommunestyret markert at man ønsker å prioritere også dette
arbeidet.

Saken fremlegges til komitebehandling før den fremmes kommunestyret til
sluttbehandling.

Lenvik rådhus, 4. februar 2005

Margrethe Hagerupsen
Torleif Josefsen
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Behandlinglvedtak i Komite  Ottar,  den 17.02.2005 sak 0004/05
Tilstede samtlige 10 repr./vararepr.

Komite Ottar har svart på de spørsmålene som var satt fram i høringsskrivet fra
Arbeids- og sosialdepartementet.

Komite Ottar ber Lenvik kommunestyre ta høringsuttalelsene fra eldrerådet og fra
Lenvik kommunale råd for funksjonshemmede til orientering.

Komite Ottar's innstilling:

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

Pkt. 2. Bør kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning - Ja

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

Pkt. 4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert
representasjonsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser - Ja

Pkt. 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
fun ksjonsnedsettelser - Nei

Pkt. 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 - Besvares
av rådmannen
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Behandling /vedtak i Lenvik kommunestyre den 03.03.2005 sak 0007/05
Tilstede samtlige 31 repr/vararepr.
Vedtaket var enstemmig.

Nytt dok.:
-  Høringsuttalelse fra Lenvik  kommunale råd for funksjonshemmede.

Leder for Komite Ottar, Tommy Sarnes AP og leder av Kommunalt råd for
funksjonshemmede Arne Kjetil Hafstad SV orienterte.

Tommy Sarnes AP fremmet slikt forslag til tilleggspunkt:
Høringsuttalelse fra Lenvik kommunale råd for funksjonshemmede legges ved
svarene fra Lenvik kommune til Administrasjons- og sosialdepartementet.

Avstemming:
Det stemmes først over innstillinga, deretter over tilleggspunktet framsatt av Tommy
Sarnes AP
- Innstillinga  -  enstemmig vedtatt
- tilleggspunktet - enstemmig vedtatt - nytt pkt. 7 i vedtaket.

Kommunestyrets vedtak  (Komite Ottar's innstilling m/tilleggspinkt -
enstemmig vedtatt):

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

Pkt. 2. Bør kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning - Ja

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

Pkt. 4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert
representasjonsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser - Ja

Pkt. 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  -  Nei

Pkt. 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 Besvares
av rådmannen.

Pkt. 7. Høringsuttalelse fra Lenvik kommunale råd for funksjonshemmede legges
ved svarene fra Lenvik kommune til Administrasjons- og sosialdepartementet.
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