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Høringssvar - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre
og personer med funksjonsnedsettelse
Kirkerådet har mottatt høring fra Kommunal– og moderniseringsdepartementet
om at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne fortsatt skal ha en
lovfestet rett til medvirkning gjennom egne råd i kommuner og fylkeskommuner.
Ungdom har nå ikke en slik lovpålagt rett. Forslaget i høringsuttalelsen vil
videreføre at medvirkning fra ungdom fortsatt skal være frivillig for kommuner
og fylkeskommuner.
Endringen, slik vi forstår høringsforslaget er i hovedsak at bestemmelsen om
eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelser blir flyttet fra
særlover og inn i kommuneloven § 10 b. Den samme paragrafen vil også
omfatte forslag til frivillig medvirkning av ungdom.
Kirkerådet har forståelse for at det kan bli mer helhetlig og oversiktlig å ha alle
lovbestemmelsene med de tilhørende forskriftene som angår kommuner og
fylkeskommuner inn i kommuneloven med forskrifter. Dette vil da også gjelde
medvirkning fra ulike råd og andre grupper.
Vi vil imidlertid peke på noen punkter vi synes er viktige. Eldre, mennesker med
nedsatt funksjonsevne og barn / unge under 18 år er grupper som blir lite hørt i
samfunnsspørsmål generelt. Det bør derfor sikres at lovpålagte råd blir
opprettet i alle kommuner og fylkeskommuner. Dessuten må det legges vekt på
frivillig medvirkning fra ungdom. Innrapportering fra kommuner og
fylkeskommuner vil synliggjøre ulike gruppers deltakelse.
Kirkerådet fraråder å slå sammen råd for eldre og råd for mennesker med
funksjonsnedsettelser. Vi stiller også spørsmål ved § 39 nr. 1 i kommuneloven
som gir hvert kommunestyre og fylkeskommunestyre hjemmel for å lage regler
for rådene og deres arbeidsområder. Når det gjelder denne paragrafen kan det
være grunn til å frykte at dette kan skape betydelige geografiske forskjeller.
Det er også viktig at de økonomiske postene for denne type medvirkning fortsatt
er på plass slik de tydeligvis er per i dag, og at disse økes i forhold til den øvrige
indeksreguleringen.
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Medlemmer i råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser er som
regel «de sterkeste av de svake». Det er derfor viktig at medlemmene får /
innhenter kompetanse om hele den gruppen de skal representere, også de som
er svakest stilte.
Selv om det ikke er et direkte tema i denne høringen, er det dokumentert at
eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og ungdom er underrepresentert i
folkevalgte organ. Kirkerådet synes at dette er et problem. Vi vil derfor
oppfordre departement til å finne løsninger på dette problemet.

Med vennlig hilsen

Jens-Petter Johnsen
direktør
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