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Høringsuttalelse - utkast til lov om råd eller annen representas j onsos n;
kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser
Vi viser til departementets brev av 27.01.2005 med høringsnotat vedrørende ovenstående.
Fylkesmannen vil knytte følgende kommentarer til det foreliggende utkast og de spørsmål
departementet særlig ønsker vurdert:
Fylkesmannen gir sin tilslutning til at alle kommuner og fylkeskommuner bør ha lovhjemlede
representasjonsordninger for personer med funksionsnedsettelser som sikrer den nødvendige
deltagelse og medvirkning, slik det er skissert i lovutkastets §1.

Etter vår vurdering bør det legges klare føringer på at det normalt skal opprettes råd med
tilnærmet lik sammensetning og mandat. Dette vil gjøre det enklere og bedre mulighetene for
å videreutvikle en bedre samhandling mellom tilsvarende råd på statlig, fylkeskommunalt og
kommunalt nivå.
Det bør nok likevel gis åpning for at medvirkningsmuligheter kan sikres ved organisering
gjennom andre representasjonsordninger. Det bør imidlertid stilles noen minstekrav for å sikre
nødvendig bredde i slike alternative representasjonsordninger.
Fylkesmannen antar at det, særlig av hensyn til tildels svært små kommuner med begrenset
antall brukerorganisasjoner, må gis åpning for å kunne etablere felles
råd/representasjonsordninger over kommunegrenser. Dette antas å være lite aktuelt i forhold
til fylkeskommuner. Her vil det imidlertid kunne være aktuelt med samarbeidsordninger.

./.

Fylkesmannen vil ikke tilrå at det i utgangspunktet åpnes for å etablere felles
råd/representasjonsordninger for mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre.
Selv om der vil være fellesinteresser, vil tematikken og interessefeltene også kunne være så
ulike at slike fellesordninger vil kunne bidra til å svekke mulighetene/interessen for aktiv
medvirkning, engasjement og innflytelse. Et samarbeid vil selvsagt kunne være aktuelt i en
del sammenhenger.
Vedlagt følger svarskjema i utfylt stand i henhold til de spørsmål/problemstillinger som er
kommentert over.
Avslutningsvis vil fylkesmannen understreke betydningen av å ha godt fungerende og sentralt
plassert sekretariat-/administrative funksjoner. Uten det vil det være vanskelig å få til gode
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representasjonsordninger som virkelig sikrer at mennesker med funksjonsnedsettelser
reell mulighet for aktiv medvirkning og innflytelse.
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