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Behandling:

Høringsuttalelsefra fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland lagt fram.
Saken diskutert i møtet.

Vedtak:
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms slutter seg til uttalelse gitt av
fylkeskommunens råd for funksjonshemmede i Nordland fylke, men vil forsterke

strekpunkt 4 under oppsummeringen. Uttalelsen fra fylkesrådet for funksjonshemmede i
Troms lyder dermed slik:
Spørsmål 1:
Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen
formalisert representasjonsordning?
Rådsformen et godt etablert og fungerer godt. Dette er også erfaringer som ble
presentert i en evalueringsrapport fra noen år tilbake. Rådene forholder seg til politiske

vedtak som er fattet av fylkestinget og har en annen tilnærmingsmåte enn
organisasjonene.
I Troms har vi pr i dag 35 organisasjoner for funksjonshemmede. Disse fungerer som
pressgrupper. Et fylkeskommunalt rådgivingsorgan må framstå som noe annet enn
organisasjonene, ellers trenger vi ikke rådet. Rådet, med sin tredelte sammensetning av
folkevalgte, etats- og brukerrepresentanter, er viktig møteplass for dialog og en
helhetlig forståelse av saker som angår funksjonshemmede.
På fylkesnivå bør gjeldende praksis med et råd i hvert fylke ligge fast. En annen form
kan lett bli for "flytende" og utydelig. Også i kommunene vil råd være den beste
løsningen. Men det kan være forhold i de små kommunene hvor det kan være
nødvendig å.finne.andre løsninger gjennom interkommunalt samarbeid eller annen form
for brukerrepresentasjon. Dette må det kunne åpnes for.
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Oppsummering:
Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede er enig i at man lovfester råd eller annen
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med
funksjonsnedsettelse m.v.
I fylkeskommuner tilrådes det at representasjonsordningen skal være
fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.
Hver fylkekommune skal ha et råd for funksjonshemmede.
Regionalt samarbeid kan etableres på frivillig basis.
Kommunene skal ha eget råd for funksjonshemmede, men kan - dersom det er
mest formålstjenlig - velge en annen representasjonsform, eksempelvis
interkommunale råd.
Felles råd for personer med funksjonsnedsettelse og eldre anbefales ikke.
Rådet må ha egen sekretær og eget budsjett.
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Til: Alle landets fylkeskommuner.
Fra: Kontaktutvalget for fylkeseldrerådene.
Ang.: Høring- utkast til lov om råd eller en annen reprentasionsordning i kommuner og
fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser m.v.
Fylkeseldrerådenes kontaktutvalgbehandlet denne saken i sitt møte 23.02.2005.
En ser positivt på at det fremmes et forslag som lovfester retten for personer med
funksjonsnedsettelser m.v, til å kunne påvirke de politiske beslutningsprosessene.
Utkastet tar opp i seg forhold som berører loven om eldreråd. Loven om eldreråd korn til fordi
de eldre var underrepresentert i de besluttende organer. Erfaringen med eldreråd er generelt
god. Det vil være behov for eldrerådene i sin nåværende form så lenge de eldre har så lav
representasjon i de besluttende organer. Det vil ikke tjene verken personer med
funksjonsnedsettelser m.v. eller de eldres sak at det i lovs form gis anledning til å slå deres
respektive råd sammen.
VEDTAK: Kontaktutvalgetfor fylkesrådeneanmoderfylkeskommunen om å gå inn for at
loven om eldrerådopprettholdesi sin nåværendeform.

Gardermoen, 23.februar 2005.
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me K. olerød.
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