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Høringsuttalelse om representasjonsordning for personer med

funksjonsnedsettelser
Kort sammendrag
Fylkesrådet mener det er prinsipielt uheldig å lovfeste at fylkeskommuner og kommuner skal

opprette særskilte råd knyttet til bestemte virksomheter; det bør være opp til kommunesektoren selv
å avgjøre hva som er tjenlig måter å organisere oppgaver. Fylkesrådet mener det samme må gjelde

spørsmålet om separate eller felles råd for funksjonshemmede og eldre.

Utfyllende sammendrag
Stortinget har bedt Regjeringen fremme forslag til lovfesting av råd for mennesker med

funksjonshemming. Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et utkast til
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner i form av et høringsnotat med forslag til
lovtekst. I henvendelsen stiller departementet en rekke spørsmål som man ønsker å få svar på, bl.a.
om hvilken form slik representasjon skal ha.
Departementet mener den normale løsningen bør være at kommunestyrer/fylkesting

oppretter råd

for mennesker med funksjonsnedsettelser. Lovforslaget åpner for å kunne velge alternative
modeller, som at kommuner kan gå sammen om å etablere interkommunale råd eller benytte andre
former for brukerrepresentasjon som kan sikre god medvirkning.
Friheten til å velge løsning må etter departementets løsning også omfatte muligheten til å lage et
felles råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser.
Departementet foreslår at loven skal tre i kraft fra neste valgperiode.
Departementets forslag har vært behandlet i Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede og
representasjonsordning både for kommuner og
Eldrerådet som tilrår å lovfeste råd eller annen
fylkeskommuner. De to rådene er også enige om at det ikke bør være felles råd for eldre og
personer med funksjonsnedsettelse. Uttalelsene fra begge rådene følger saken som trykte vedlegg.

Fylkesrådsleders vurdering
Prinsipielt er det uheldig å lovfeste hvordan de ulike kommuner og fylkeskommuner skal organisere
utøvelsen av sine tjenester. De enkelte enheter må gis tillit til å finne organisasjonsformer som gir

de beste resultat ut fra lokale forhold.
Det er også fylkesrådslederens mening at funksjonshemmede og eldre er grupper med ulike
interesser og krav, selv om enkeltpersoner har interesser knyttet til begge rettighetsutøvelse og

behov.

Vedtakskompetanse
Saken behandles etter kommuneloven § 13 fordi departementet har satt høringsfristen til 15. mars.
Fylkesordførerer og gruppeledere er orienter i henhold til avtalt praksis.

Fylkesrådens innstilling til uttalelse
1. Fylkesrådet mener prinsipielt at fylkeskommuner og kommuner skal stå fritt i
organiseringen av sin virksomhet.

Nordland fylkeskommune har i mange år på frivillig basis hatt et eget råd for
funksjonshemmede. Vår erfaring er at frivillighet gir et godt grunnlag for
brukermedvirkning. Fylkesrådet vil på dette grunnlag fraråde at staten gjennom lov
pålegger kommunesektoren å etablere særskilte representasjonsordninger for
funksjonshemmede.
2. Også spørsmålet om separate eller felles råd for eldre og mennesker med
funksjonsnedsettelser bør avgjøres av den enkelte kommune/fylkeskommune. Eldre og
funksjonshemmede kan ha en del felles interesser. Men i hovedsak er prioritering og
fokus for arbeidet forskjellig for de to målgruppene. Fylkesrådet mener derfor det vil
være uheldig å etablere felles råd.
I Nordland fungerer Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede med sin tredelte
sammensetning av folkevalgte, etats- og brukerrepresentanter som en viktig møteplass
for dialog og en helhetlig forståelse av saker som angår målgruppen. I henhold til lov har
vi også Eldreråd knyttet til fylkestinget. Eldrerådet er sammensatt av folkevalgte og
representanter for kommunale eldreråd og pensjonistforeninger.
3. Vedtaket gjøres med henvisning til Kommuneloven § 13.
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