
0'

Fylkesmannen i Vestfold

Arbeids-  og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Arbeids- og sosialdeparter ientet

Saksnr.:

0200Y,2 0 /

Doknr:

Arkivkode; n

Avd.: Saksh,  h.:

u.off.:

Vår saksbehandler /  telefon:  Deres ref:  Vår referanse: Vår dato:
Elisabeth Vestbakke Haugen 2005/809 10.03.2005
33372408  Arkivnr: 730

Høring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i
kommuner og fylkeskommuner for personer med
funksjonsnedsettelser  -  ber om uttalelse

Det vises til høringsnotatet og medfølgende og henviste dokumenter.

Fylkesmannen viser til at forslaget er fremmet for å sikre at funksjonshemmedes syn og rettigheter
blir gitt plass, hørt og tatt med på råd, noe Fylkesmannen slutter seg til.

Fylkesmannen stiller seg også positiv til at kommunene kan bestemme selv hvordan
brukermedvirkningen skal organiseres.

Målet må være integrering
Ethvert tiltak som fremmer integrering slik at funksjonshemmede også kan bruke og delta i
samfunnet på like vilkår med funksjonsfriske er positivt, det være seg fysiske utforminger og
deltakelse i bestående strukturelle og sosial arenaer.

Ordningen med råd kan på den ene siden bidra til å sette søkelyset på forhold rundt grupper som
kan trenge et særlig fokus. Den andre siden ved et eget råd er at det kan bidra til å oppfatte
funksjonshemmede som tiltrengende en særomsorg, - og som vil kunne svekke målet om
integrering.

Fylkesmannen legger særlig vekt på det sistnevnte hensynet. Det kan gi uheldige signaler som i
neste omgang kan bidra til et mer særrettighetssamfunn, hvor det sammenbindende og
overordnede kan bli lidende.

Felles råd med funksjonshemmede og eldre
Funksjonshemmede representerer en stor variasjonsbredde. Et felles råd for funksjonshemmede og
eldre, får en stor spennvidde på interesser og saker som skal fremmes. Fylkesmannen ser det
rasjonale det ligger i å slå i sammen rådene, men på den annen side er det vanskelig se hva som er
felles for disse gruppene og mener at en slik en slik løsning vil kunne bidra til store utfordringer
på å få omforente synspunkt på de ulike saker.
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Det er Fylkesmannens oppfatning at funksjonshemmedes brukermedvirkning er tilstrekkelig
ivaretatt i de ordinære strukturer med beslutningsmyndighet, i tillegg til at de enkelte
brukerorganisasjonene bidrar til å sette søkelyset på spesielle interesser som er mer diagnose-
/funksjonsrelaterte.
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