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Til alle fylkestingog kommunestyrer

Eldre og funksjonshemmede

er best tjent med hvert sitt råd

Eldrerådslovenog Lovom råd eller anna representasjonsordning
i kommunarog
fylkeskommunarfor menneskemed nedsettfunksjonsevnem.m., ble vedtatt for å sikre eldre
og funksjonshemmedeøkt innflytelseog begrunnetmed at beggegrupperer
underrepresenterti folkevalgteorganer.Resultatetfra valgeti høst bekrefter at det fortsatt
er behov for eldrerådog råd for personermed funksjonsnedsettelse
i alle fylker og
kommuner.
Vår erfaring er at eldre og personermed nedsatt funksjonsevneer best tjent med hvert sitt
råd, fordi hver enkelt gruppesinnflytelsesvekkesom deresråd slåssammen.
Pensjonistforbundet,Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon
(FFO)og Samarbeidsforum
et av
funksjonshemmedes
organisasjoner(SAFO)ønskerderfor å minne alle nyvalgte
kommunestyrerog fylkestingom at å slå sammeneldrerådog råd for menneskermed
nedsatt funksjonsevne,kun kan skjeom organisasjonersom representererdem samtykker.
Hvisenten eldresorganisasjonereller organisasjonersom representerermenneskermed
nedsatt funksjonsevneikke ønskeret felles råd, oppfyllesikke formålet med eldrerådsloven
og Lovom råd eller anna representasjonsordning
i kommunarog fylkeskommunarfor
menneskemed nedsettfunksjonsevnem.m. Fellesråd bør kun velgesi spesielletilfeller. Det
fremgårav (daværende)Arbeids- og inkluderingsdepartementets
rundskrivA-32/2007:
«Kommunen og/ eller fylkeskommunen kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske
med nedsett funksjonsevne.
Skal ei representasjonsordning fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom menneske med
nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha st erke nok felles interesser og dermed
ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova.
Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både organisasjonane, etablerte
frivillige råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldreråda vert høyrde før
kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for representasjonsordning dei skal ha.
Saksområdet for eit eventuelt felles råd vil være saker som er særleg viktige for menneske
med nedsett funksjonsevne og alle saker som gjeld levekåra for eldre. Departementet viser
til rundskriv A-28/07 for omtale av saksområdet for råd for menneske med nedsett
funksjonsevne. Departementet meiner at felles råd berre bør veljast i særskilde høve.»
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Pensjonistforbundet,FFOog SAFOoppfordrer alle kommunestyrerog fylkestingtil å ikke
opprette felles råd for eldre og personermed nedsattfunksjonsevne.Kommunestyrerog
fylkestingsom likevel vurderer felles råd, må involvereeldresog funksjonshemmed
es
organisasjonerog kun vedta felles råd om beggegruppersorganisasjonersamtykker.
Eldrerådog råd for menneskermed nedsatt funksjonsevneer lovpålagteorganerhjemlet i to
ulike lover. Vi har vært i kontakt med direktør HelgeEidei KSom verdien av å ha separateråd
for eldre og personermed funksjonsnedsettelse
, bådefor gruppenede representerer og for
kommunestyreneog fylkestingene. Vi anmoderalle som oppleverlokaleuenigheterom
forståelseav loveneom å kontakte KSi fylket og våre organisasjonerfor å få hjelp.
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