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HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN 
REPRESENTASJONSORDNING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR 
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER, M.V. 
 
Oslo kommunes høringsuttalelse til ovennevnte lovutkast er som følger: 
 
“Det har eksistert eget råd for mennesker med funksjonshemninger i Oslo i en årrekke. Både 
brukerorganisasjoner og kommunen har gjennom dette gode erfaringer med en slik 
representasjonsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.  
 
Regjeringen er bedt av Stortinget om å utarbeide et forslag om lovfesting av kommunale og 
fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatte funksjonsevner. Bakgrunnen for dette var 
blant annet NOU 2001:22 Fra bruker til borger, - en strategi for nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer.  
 
Med høringsnotatet er det sendt ut et “svarskjema”. Et slikt skjema gir liten anledning til å 
utdype kommunens synspunkter, og vi ønsker derfor å gi en mer utfyllende uttalelse i tillegg til 
svarskjemaet. 
 
1.      Bør kommunene og fylkeskommunene kunne velge om de vil ha råd eller en annen 

formalisert representasjonsordning? 
 

Oslo kommune mener det er ønskelig med en lovfesting av råd for funksjonshemmede. 
Ordningen med råd for funksjonshemmede er en god ordning som sikrer medvirkning og 
samtidig er en viktig kanal for kontakt mellom administrasjon og funksjonshemmedes 
brukerorganisasjoner. Råd for funksjonshemmede er ikke til hinder for at det i saker av stor 
betydning kan oppnevnes egne brukerrepresentanter. Råd skal ikke svekke eller erstatte en 
løpende dialog med brukerne av kommunens tjenester. 
 
 
2.      Bør flere kommuner/fylkeskommuner kunne ha felles råd eller en annen ordning? 
 
I Oslo er det eldreråd og råd for funksjonshemmede i alle bydeler og i Oslo kommune sentralt. 
Det anses ikke hensiktsmessig at flere bydeler eller kommuner skal ha felles råd. 
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3.      Bør kommunene/fylkeskommunene kunne ha felles ordning for eldre og mennesker med 

funksjonsnedsettelse? 
 
I Oslo er det gode erfaringer med å ha atskilte råd. Både det sentrale eldreråd og rådet for 
funksjonshemmede mener det er lite hensiktsmessig å slå sammen de to rådene.  Rådene 
representerer ulike brukergrupper og tjenestemottakere. Hvis vi ser på de sakene rådene har 
vært spesielt opptatt av den senere tid, finner vi at funksjonshemmede har vært opptatt av bolig, 
arbeid, tilrettelagte fritidsaktiviteter, tilgjengelighet i det offentlige rom, til transportmidler og 
offentlige bygninger. Saker som de eldre har vært spesielt opptatt av, er drift av eldresentre, 
sykehjemssituasjonen, kvaliteten og kvantiteten av hjemmetjenestene m.m. Dette illustrerer at 
rådene representerer ulike brukergrupper med til dels svært ulike, og noen ganger motstridende, 
interesser. Vi anbefaler ikke at det gis adgang til å ha felles ordning for eldre og mennesker 
med funksjonsnedsettelse, da det kan svekke begge gruppers innflytelse.” 
 
Ovennevnte uttalelse ble formidlet i e-post den 04.04.2005. Vi beklager at vi ikke har vært i 
stand til å overholde høringsfristen, men håper likevel at Oslo kommunes synspunkter vil bli 
tatt hensyn til i departementets videre arbeid med lovutkastet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bjørg Månum Andersson 
kommunaldirektør 

Åse L. Snåre 
helse- og omsorgssjef 
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