
KONGSBERG KOMMUNE
RÅDMANNEN Dato: Arkivsak:

20.12.2005 05/04376-004
Vår saksbehandler Deres ref. Arkivkode
Anne Muggerud  tlf. 32866322 F00 &70

Justisdepartementet, Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

JUST6SDEPIac  9  4 l c

2  9  2005
SAI:SPlB' Ub ` C

..f..

Gh 3v.;. Der.:; t

VEDRØRENDE HØRING  - NOU 2005: 8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET

Kongsberg kommune ønsker å avgi følgende høringsuttalelse:
Spesielt de siste 5 år er individuell rettssikkerhet og kvalitetskrav betydelig øket innenfor helse- og
sosialtjenestens ansvarsområde. Forarbeidet til Loven om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne med endringer i andre lover, inneholder ytteligere utfordringer for kommunen. Dette gjelder,
ikke minst, i forhold til lovforslagets bestemmiser om individuell tilrettelegging innenfor arbeidsliv, skole,
barnehage og ytterligere lovkrav med betydning for helse- og sosialtjenestens ansvarsområde.
Funksjonshemmedes Råd i Kongsberg gir en klar og utvetydig støtte til endringene. Dette er
overensstemmende med den uttalelse Kongsberg kommune gir, men mer forbeholdent da kommunen allerede
i dag har betydelige ressursmessige utfordringer ved å ivareta kravene til den enkeltes rettsikkerhet. Samtidig
står kommunen overfor en økning i antall brukere. Særlig vil vi, med bekymring, peke på gruppen barn/unge
med adferdsmessige ogleller psykiske lidelser. Det dreier seg om betydelig økning av familier som er
avhengige av tilrettelegging med kommunale tjenester for å kunne mestre hverdagen. Kongsberg kommune
forutsetter at ny lov, med endringer i andre lover (herunder Lov om sosiale tjenester), følges av økonomiske
ordninger som fullt ut dekker kommunens kostnader.

Forarbeidet til loven inneholdet omfattende utredninger på mange sentrale områder. Særlig må nevnes:
• Aktivitetsplikt knyttet til å fremme lovens formål for offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner

og arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
• Forbud mot diskriminering, trakkasering, instruks om å diskriminere eller trakassere og forbud mot

gjengjeldelse mot klageren.
• Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) av virksomhet rettet mot allmennheten.
• Plikt til universell utforming av nye bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten fra

01.01.09.
• Plikt til universell utforming av eksisterende bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot

allmennheten fra  01.01.19.
Kongsberg kommune, i samarbeid med Funksjonshemmedes Råd, slutter seg til ovennevnte punkter.

Det bør imidlertid påpekes at lovforslaget mangler bestemmelser om universell utforming av informasjons-
og kommunikasjonsteknologi (IKT) og av kollektivtrafikk. Funksjonshemmedes Råd i Kongsberg presiserer at
dette er mangler med stor betydning for funksjonshemmede. IKT benyttes i dag på nesten alle betjenings-
systemer og tjenester som f.eks. minibanker, og kølappsystemer. Tilgjengelig kollektivtrafikk er en
forutsetning for at bevegelseshemmede skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med andre.

Kopi som referatsak: - Utvalg for  helse- og sosialtjenester
- Utvalg for  miljø- og utvikli ng
- Funksjonshemmedes Råd i Kongsberg

-- Brev adresseres til Kongsberg kommune, ikke direkte til person.
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