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FYLKESRÅDSSAK  62/05  - HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER
ANNEN REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG
FYLKESKOMMUNER FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER
- HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådet behandlet ovennevnte sak i møte 01.04.05 og fattet følgende vedtak:

"UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN
REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER -
HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS FYLKESKOMMUNE.

Spørsmål 1:
Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen
formalisert representasjonsordning?
Troms fylkeskommune mener at kommunene må kunne velge om de vil ha råd eller
annen formalisert representasjonsordning. Fylkesrådet understreker at rådsformen
et godt etablert og fungerer godt.

Spørsmål 2:
Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller annen ordning?
Fylkesrådet er positiv til at kommunene/fylkeskommunene kan samarbeide, og
etablere felles råd - spesielt for kommuner med et etablert interkommunalt
samarbeid kan dette være hensiktsmessig.

Spørsmål 3:
Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og mennesker
med funksjonsnedsettelse?
Eldrerådet er i dag lovpålagt. Rådene for funksjonshemmede ivaretar interessene
for personer med nedsatt funksjonsevne i alle aldre gjennom hele livssyklusen. Det
er derfor ikke tilrådelig å opprette et fellesråd på fylkesnivå for disse gruppene
fordi det kan føre til interessekonflikter om hva som bør vektlegges.
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Spørsmål 4:
Har kommunen allerede opprettet råd eller annen formalisert
representasjonsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser?
I Troms har 12 av 25 kommuner opprettet kommunalt råd for funksjonshemmede.

Spørsmål  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?
Troms fylkeskommune har pr.  i dag ikke planer om å etablere et felles råd for eldre
og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Spørsmål 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?
For Troms fylkeskommune vil ikke en lovfesting innebære merutgifter."

.1. Saken følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
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