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SVAR - HØRINGSUTKAST LOV OM RÅD ELLER ANNEN
REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER. MV.
Kommunalt Råd for funksjonshemmede

i Hobøl kommune behandlet på sitt rådsmøte 01.03.05

høring til utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og
fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedsettelser, m.v.
Vedlagt er svarskjema samt Rådets kommentarer:
1) Bør kommunene og fylkeskommunene

kunne velge om de vil ha råd eller en annen

formalisert representasjonsordning? Rådet mener at det må være lovpålagt med
brukermedvirkning i form av et Råd. Det er ikke ønskelig med andre formaliserte ordninger,
da dette kan føre til dårlige løsninger kun for å oppfylle lovens krav om brukermedvirkning.
2) Bør flere kommuner /fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning? Rådet

mener at kommunene må kunne ha interkommunale råd, men ikke på fylkeskommunalt nivå.
Dette vil bli for store enheter.
3) Bør kommunene /fylkeskommunene

kunne ha felles ordning for eldre og mennesker

med funksjonsnedsettelser? Rådet mener at dette ikke skal være en mulighet. Selv om det
på mange områder kan være sammenfallende interesser, blir signaleffekten feil. Det er f.eks
mange barn med funksjonsnedsettelser med helt andre behov enn eldre mennesker.
4) Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert representasjonsordning
for mennesker med funksjonsnedsettelser? Ja
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
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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 uformingen av politikken på
områder som berører dem spesielt? Rådet tror ikke dette vil føre til merkostnader da Rådet
allerde er opprettet før en evt lov blir innført.
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