7

Nordland fylkeskommune

r^ n,_

.

i<<t

?0

C>,aEi'

c

`•a`WS :

.rG:ø

Q

rarbt•ac 000.

Fylkesordføreren i Nordland

.3C!i'v.":TVU.

i4jAi'f
tIY'r,
000TOO

Vedfegg
"'LV

_.

7.,

T

Arbeids- og sosialdepartementet
S.nr ..,[r

.C

Cv=.t`

^ouu

i%y

-

r.:
oZ-

Høring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning
fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelse m.v.
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i kommuner og

Dokument fra Arbeids- og sosialdepartementet, datert 27. januar 2005, med forslag til lovtekst er
sendt ut på høring med høringsfrist 15. mars 2005.

Det er gitt kort høringsfrist som passer dårlig med møtefrekvensen for eldrerådet og det er derfor
leder, nestleder og sekretær som står for uttalelsen. De andre hovedmedlemmene er forelagt
svaret via e-post med mulighet til innsigelse.

Departementet ønsker vurdering av 6 punktvise spørsmål;
Bør kommunene/fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen
formalisert representasjonsordning?
Eldrerådet synes det er positivt at det fremmes et lovforslag som gjelder rettigheten til å
kunne påvirke de politiske beslutningerfor personer med funksjonsnedsettelse m.v.
' ° sformen er godt innarbeidet i Nordland fylkeskommune og det skulle ikke være noen
grunn til å endre på dette.

2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning? .
Fylkeskommunene bør ha sitt eget råd. Samarbeid over fylkesgrensene kan i noen grad
være naturlig, men det bør værefrivillig.
Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og mennesker med
funksjonsnedsettelse?
Loven om eldreråd kom fordi de eldre var dårlig representert i de besluttende organer.
Erfaringene med eldreråd er generelt god Det vil være behov for eldreradene så lenge
de eldre er underrepresentert i de besluttende organer. Det vil ikke tjene verken personer

med funksjonsnedsettelse eller de eldres sak at det i lovsform gis anledning til å slå
deres respektive råd sammen. Rådfor funksjonhemmede skal betjene allefra vugge til
grav mens eldeerådene skal være talsrørfor pensjonister:
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4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert representasjonsordning for
mennesker med funksjonsnedsettelse?
Nordland fylkeskommune har et godt og velfungerende råd for funksjonshemmede.

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 funksjonsnedsettelse?
Det bør være adskilte råd også i kommunenefor disse gruppene.
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?
Det er mest sannsynlig at kostnadene vil øke, men det er vanskelig å si hvor mye.

Nordland fylkes eldreråd anmoder fylkeskommunen i sin høringsuttalelse å gå inn for
at Lov om eldreråd opprettholdes

soar egen lov.
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