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NEDRE EIKER KOMMUNE

Saksbehandler: Marit Fredheim
L.nr.: 24702/05 Arkivnr.: F00/&13 Saksnr.: 05/5642

Utvalgssak

Høring -  Likeverd  og tilgjengelighet

Utval Møtedato Utval  ssaksnr.
Rådet for funksjonshemmede 23.11.2005 24/05
Kultur- og helseutvalget 30.11.2005 61/05

GRUNNLAG
• NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet

VEDLEGG
• Utkast til lov og  lovendringer
• Sammendrag av NOU 2005: 8

SAMMENDRAG

OPPLYSNINGER
12002 ble det ved kgl.res. 29 nedsatt et utvalg for å utarbeide forslag til en ny lov eller
forslag til endringer i eksisterende lovgivning eller begge deler som kan styrke det rettslige
vernet mot' diskriminering av funksjonshemmede.

Utvalget la i mai 2005 frem sin utredning med forslag om forbud mot diskriminering på
grunnlag av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og forslag til
enkelte andre lovendringer. Formålet med lovforslagene er å sikre likeverd og fremme like
muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Forslagene har også til formål å bidra
til nedbygging av samfuumsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Forslaget er nå lagt ut til høring. Høringsfristen er 30. desember 2005.

VURDERING

Forslaget til ny lov og endringsforslagene til eksisterende lover dekker alle områder i
samfunnet med unntak av den helt private, familiære sfære og kommunen vil bli berørt av
endringene på mange felter: Samfunnsplanlegging, nærmiljøtilrettelegging, i forbindelse med
byggesaksbehandling, som arbeidsgiver og som tjenesteyter.
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holdningsendring i samfunnet i forhold til likeverd og mulighet for deltakelse i alle
samfunnets arenaer, samt styrke demokratiske prinsipper.

Kommunen er imidlertid bekymret for at forslagene vil kunne innebære et forsterket press på
kommunens tjenester og økonomi. De gode intensjonene i forslaget står ikke i forhold til de
tilskudd kommunen får til tjenester til særskilt ressurskrevende brukere.

Høringsuttalelse utarbeides i tråd med saksfremstillingen og drøftingen i hovedutvalget.

Behandling  i Rådet for funksjonshemmede - 23.11.2005:

Marianne Gulbrandsen fremmet slikt forslag til innstilling:

Rådet for funksjonshemmede i Nedre Eiker vil omskrive rådmannens forslag til innstilling:

Nedre Eiker finner intensjonen og de konkrete tiltak i forslaget gode og viktige. De vil gi alle
kommunens innbyggere et meningsfylt og verdig liv, som står i henhold til kommunens
visjon mot 2018. Som sier at alle innbyggere i alle faser av livet skal kjenne trygghet og
fellesskap i Nedre Eiker. Det vil gi en holdningsendring i samfunnet i forhold til likeverd og
likestilling og gi alle lik deltagelse i alle samfunnets arenaer.

Loven må også omfatte IKT , da dette benyttes på nær sagt alle betjeningssystemer og
tjenester.
Loven må også omfatte Samferdsel, da dette er en betingelse for å kunne delta i samfunnet.

Dette vil kommunen tjene på i et langsiktig perspektiv, da kostbare særløsninger blir borte.

Rådmannens innstilling falt med 7 stemmer.
Marianne Gulbrandsens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling  fra Rådet  for funksjonshemmede  - 23.11.2005:

Nedre Eiker finner intensjonen og de konkrete tiltak i forslaget gode og viktige. De vil gi alle
kommunens innbyggere et meningsfylt og verdig liv, som står i henhold til kommunens
visjon mot 2018. Som sier at alle innbyggere i alle faser av livet skal kjenne trygghet og
fellesskap i Nedre Eiker. Det vil gi en holdningsendring i samfunnet i forhold til likeverd og
likestilling og gi alle lik deltagelse i alle samfunnets arenaer.

Loven må også omfatte IKT , da dette benyttes på nær sagt alle betjeningssystemer og
tjenester.
Loven må også omfatte Samferdsel, da dette er en betingelse for å kunne delta i samfunnet.

Dette vil kommunen tjene på i et langsiktig perspektiv, da kostbare særløsninger blir borte.
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Behandling i Kultur -  og helseutvalget  - 30.11.2005:

Kultur- og helseutvalget drøftet seg fram til slikt forslag:

Som innstillingen fra råd for funksjonshemmede med tillegg av rådmannens innstilling 2. og
3. avsnitt.

Votering:

Drøftingsforslaget ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak i  Kultur -  og helseutvalget  - 30.11.2005:

Nedre Eiker finner intensjonen og de konkrete tiltak i forslaget gode og viktige. De vil gi alle
kommunens innbyggere et meningsfylt og verdig liv, som står i henhold til kommunens
visjon mot 2018. Som sier at alle innbyggere i alle faser av livet skal kjenne trygghet og
fellesskap i Nedre Eiker. Det vil gi en holdningsendring i samfunnet i forhold til likeverd og
likestilling og gi alle lik deltagelse i alle samfunnets arenaer.

Loven må også omfatte IKT , da dette benyttes på nær sagt alle betjeningssystemer og
tjenester.
Loven må også omfatte Samferdsel, da dette er en betingelse for å kunne delta i samfunnet.

Dette vil kommunen tjene på i et langsiktig perspektiv, da kostbare særløsninger blir borte.

Kommunen er imidlertid bekymret for at forslagene vil kunne innebære et forsterket press på
kommunens tjenester og økonomi. De gode intensjonene i forslaget står ikke i forhold til de
tilskudd kommunen far til tjenester til særskilt ressurskrevende brukere.

Høringsuttalelse utarbeides i tråd med saksframstillingen og drøftingen i hovedutvalget.
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