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NOU 2005: 8, LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET, UTTALELSE
Viser til oversendelse av NOU 2005: 8 til høring. Namsos kommune har besluttet å avgi
følgende administrative uttalelse;
Et sterkere lovvern mot diskriminering av funksjonshemmede er positivt, da dette oppfattes vil
bidra til å redusere mulig diskriminering av funksjonshemmede.
Lovforslaget inneholder videre flere forslag som går lenger enn det som kan tolkes som et vern
mot diskriminering, som forslag om plikt til universell utforming samt forslag om endringer i
form av utvidet tjenestetilbud i sosialtjenesteloven.
Om universell utforming ;
Namsos kommune ser det som positivt å knytte krav om universell utforming til et perspektiv
om å hindre diskriminering av funksjonshemmede.
Under forutsetning om at økte kostnader vil bli kompensert, vil Namsos kommune uttrykke
støtte til mindretallets forslag, som mener at plikten til universell utforming av IKT og
samferdsel må gjøres like forpliktende som for bygg, anlegg og opparbeidede uteområder.
Om utvidet tjenestetilbud i sosialtjenesteloven ;
Namsos kommune vil uttrykke seg positivt til endringer i sosialtjenestelovgivningen, som
medvirker til å styrke likeverdet for utsatte grupper av funksjonshemmede.
Dette er foreslått av flertallet gjennom bl.a å lovhjemle tjenestetilbud som brukerstyrt personlig
assistanse og dagtilbud/ dagsenter.
Namsos kommune vil understreke at dette ikke må gjennomføres på en slik måte at
innføringen av nye tjenestetilbud her vil komme på bekostning av eksisterende tjenestetilbud,
mao. må dette sikres og ivaretaes gjennom økte økonomisk rammer til kommunene, som skal
forestå og ansvarliggjøres på dette.
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