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Høring - utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning
kommuner og fylkeskommuner for personer med
funksjonsnedsettelser, m.v.
Østfold fylkeskommune behandlet ovennevnte sak i Fylkesutvalget den 17. mars 2005 og
gjorde følgende vedtak i saken: Det avgis høringsuttalelse i tråd med uttalelsen fra eldrerådet
og fylkesrådet for funksjonshemmede. Uttalelsen lyder som følger:
1.

Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller annen
formalisert representasjonsordning.
Svar: Nei - dersom dette forhindrer oppnevning av fylkeskommunalt råd.
2. Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning?
Svar: Nei - rådet er ansvarliggjort gjennom det politiske ansvarsområde.
Det er per. i dag ikke noe til hinder for å søke samarbeide over grenser for
felles arbeide og oppgaveløsninger.
3. Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og mennesker med
funksjonsnedsettelser?
Svar: Nei - barn, unge, voksne og eldre funksjonshemmede har
interessefellesskap med resten av samfunnet på alle områder. Råd for
funksjonshemmede må ikke defineres også som et råd for eldre. Eldreråd bør
ikke identifiseres som et råd for og av funksjonshemmede. Eldrerådet er satt til
å ivareta eldres interesser. Det inkluderer eldre funksjonshemmede.
Berøringspunktene for ansvar etter loven for disse to utvalg blir saksområder
som har påvirkning på livssituasjon for eldre funksjonshemmede og
funksjonshemmede.
4. Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert representasjonsordning for
mennesker med funksjonsnedsettelse?
Svar: Ja - Fylkeskommunen har råd for funksjonshemmede.
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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?
Svar: Nei - Eldrerådet og Fylkesrådet for funksjonshemmede ønsker ikke en slik
ordning.
6. Er det sannsynlig at loven vil føre til endrede direkte og/eller indirekte kostnader i forhold til
det kommune/fylkeskommunen nå bruker til å gjøre seg kjent med hvilket syn mennesker
med funksjonsnedsettelse og eldre har i utforming av politikken på områder som berører
dem spesielt?
Svar: Nei - Eldreråd og Fylkesråd for funksjonshemmede har en allerede vel
etablert status og arbeidsform.

Østfold fylkeskommune beklager at uttalelsen ikke er avgitt innen 15. mars men det har
sammenheng med tidsfrister og påskeferie.
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