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Det vises til høringbrev datert 07.07.05.

Brukerutvalget i Malvik kommune har følgende innspill:
Brukerutvalget synes det er et positivt lovforslag, og har følgende innspill:
§ 9: Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) sender viktige signaler, men er ikke
forpliktende nok.
§ 11: Utvalget ønsker å støtte uttalelsen ift. § 11, som foreslår at plikten utvides til også å gjelde
IKT og samferdsel. Brukerutvalget foreslår at plikten til universell utforming må være
grunnleggende for alle tiltak som det offentlige gir (det må ikke bare gjelde fysisk nivå).

Administrasjonen  i Malvik  kommune har følgende innspill:

Andre lovendringer s. 18, (Lov 13.12.91 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.):
Administrasjonen støtter forslaget om at bestemmelsene i § 4-2 og 4-3 forblir uendret.

Dagtilbud representerer svært viktige forebyggende tilbud som både gir personlige og
samfunnsøkonomiske gevinster. Malvik kommune har pr. idag flere ulike former for dagtilbud
for funksjonshemmede og eldre. Dette er tilbud som kommunen bl.a. kjøper av private aktører,
som besørges av frivillige eller av kommunen selv.

Et lovpålegg vil gi utfordringer når det gjelder kriterier/grenseoppganger for hvilke personer som
kommer inn under ordningen. Hva som er meningsfylte aktiviteter avhenger av den enkelte
brukers situasjon. Et lovpålegg vil nødvendigvis kreve  mer kvalifisert personell til oppfølging
og praktisk hjelp . Forutsetningen for å kunne skape kvalitativt gode tilbud er at man har
personell som kan bistå brukerne slik at de far mulighet til å delta i aktiviteter og sosialt
fellesskap. Slik de økonomiske rammene er i dag, er det vanskelig å etablere nye kvalitativt gode
tilbud.

Med hilsen
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rådgiver
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Brukerutvalget i Malvik kommune består av 7 representanter fra ulike frivillige organisasjoner for
funksjonshemmede. Utvalget drøfter saker vedrørende kommunale tjenester i Malvik kommune som har
betydning for brukere med særskilt behov for tilrettelegging. De fungerer som høringsinstans overfor
administrasjonen i aktuelle saker de skal ha / har til behandling, og tar initiativ til samarbeid mellom ulike
brukerorganisasjoner i kommunen, og overfor administrasjonen.
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