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Høringsuttalelse  - Ny lov  om Husbanken.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har ikke fått tilsendt lovutkastet til høring,
men vi tillater oss likevel å fremme en høringsuttalelse på forslag til ny lov om Husbanken.

Husbankens virksomhet er svært viktig for våre medlemsgrupper. Husbanken har i mange år
vært en sentral aktør for livslopsstandard i nye boligbygg og arbeider allerede systematisk for
universell utforming av bygninger og uteområder. Men Husbanken forvalter også, gjennom
sine tilskudds- og låneordninger, individuelt rettede økonomiske virkemiddel som er helt
avgjørende for mange funksjonshemmedes og kronisk sykes mulighet til å tilpasse, anskaffe
og beholde en god bolig. Husbanken er, sammen med NAV og kommunale hjemmetjenester,
derfor en meget viktig velferdsaktør for mange av våre medlemmer.

I utkast til ny husbanklov forslås det at de regionale styrene omdannes til regionale råd uten
beslutningsmyndighet.. Hensikten er å sørge for "bred politisk forankring i regionene" og å
videreføre styrenes rolle som "bindeledd til samfunn og ulike brukergrupper".
"Departementet anser" videre "at medlemmene i de regionale rådene vil ha gode
forutsetninger for å bidra til utvikling av boligpolitikk og boligfaget".

Regjeringen foreslår at de regionale rådene samlet danner et nasjonalt råd som møtes to
ganger i året og fungerer som et sentralt boligpolitisk forum for Husbanken, embetsverket og
regjeringen.

I høringsnotatet går en inn for at dagens prinsipper for oppnevning av medlemmer i de
regionale styrene videreføres for de regionale rådene, og at departementet fastsetter mandat og
forestår oppnevning av rådsrepresentanter.

I Soria Moria erklæringen heter det at "Regjeringen vil gjennomføre brukermedvirkning som
prinsipp". Den 4. april i år la regjeringen fram forslaget til ny diskriminerings- og
tilgjengelighetslov. Regjeringen skal til høsten legge fram en ny handlingsplan for
tilgjengelighet. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener at prinsippene om
brukermedvirkning også må legges til grunn når Husbanken omdannes til direktorat, og de
gamle styrene omdannes til regionale og nasjonale råd. Den samlede erfaring og kunnskap
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brukerorganisasjonene besitter på dette området, vil utvilsomt være en styrke for de regionale
rådenes arbeid. Representanter fra brukermiljøene vil kunne tilføre den boligpolitiske
debatten erfaringer og synspunkter som kan komme til å få stor betydning for utvikling av de
boligpolitiske virkemidler en velger å ta i bruk.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener derfor at man samtidig med omdanning av de
regionale styrene til regionale råd også bør justere noe på sammensetningen av rådene. I dag
sitter det utelukkende representanter fra de politiske partiene i de regionale rådene. Innføring
av brukerrepresentasjon i de regionale rådene vil være en direkte operasjonalisering av
regjeringens eget prinsipp fra Soria Moria erklæringen og i tråd med utviklingen på andre
samfunnsområder, j.f.r. bl.a. lovfestet rett til brukermedvirking på systemnivå i NAV og
brukerorganisasjonens rett til medvirking nedfelt i lov om Helseforetak.

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon foreslår derfor at det i lovteksten fastslås at de
regionale rådene også skal ha brukerrepresentanter.

• Subsidiært foreslår FFO at det nasjonale rådet suppleres med representanter for
brukerorganisasjonene og at dette prinsippet innarbeides i lovteksten.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Jarl Ovesen
Assisterende generalsekretær
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