
	

	

	

	 	 	

	 	 	

	 	

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

  

 
 

Oslo, 25. mars 2019 

HØRINGSSVAR OM FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR KOMMUNALE OG 
FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR ELDRE, FOR PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 37 diagnoseorganisasjoner for ungdom. Vi er 
en kunnskapsleverandør og samarbeidspartner innenfor utdanning inkluderende arbeidsliv, 
ungdomshelse og brukermedvirkning. 

Unge funksjonshemmede takker for invitasjon til å komme med våre innspill til forslag til forskrift. Vi 
representerer 37 ulike diagonseorganisasjoner for og med ungdom med funksjonshemminger og kronisk 
sykdom. Vi representerer derfor en stor del av målgruppen denne forskriften omhandler. 

Unge funksjonshemmede har siden oppstarten i 1980 kjempet for økt representasjon av og medvirkning 
for ungdom med funksjonshemming og/eller kronisk sykdom. Barns rett til å medvirke til beslutninger 
som gjelder dem er nedfelt i både nasjonal og internasjonal lovgivning. For funksjonshemmede sier FN-
konvensjonen at ingen avgjørelser om oss skal tas uten oss. Vi anser dette som et ufravikelig prinsipp, 
og en kjernefunksjon for oss som organisasjon. Vi opplever også at myndighetene er opptatt av å hedre 
sine forpliktelser i tråd med konvensjonen. 

Det er allikevel et faktum at både ungdom og funksjonshemmede er underrepresentert i folkevalgte 
organer og offentlige prosesser. Vi mener dette er et demokratisk problem som må tas på alvor. Rådene 
for funksjonshemmede har vært en måte å bøte på dette problemet, og gi funksjonshemmede en særskilt 
stemme inn i kommunale prosesser. Vi synes det er svært gledelig at departementet nå innfører krav om 
råd for ungdom i alle kommuner og fylkeskommuner. 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har levert et grundig og utfyllende høringssvar 
vedrørende råd for funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede støtter deres vurderinger. Vi vil også 
bruke våre erfaringer for å belyse behovene til ungdomsrådene i vårt høringssvar. 

Innhold i forskrift og veileder for kommunale råd 

Kommunale råd for funksjonshemmede ble opprettet i 2007, og det har siden vært nedlagt en betydelig 
innsats for at disse skal fungere etter hensikten. Slik det er med alle nye ordninger, har også denne brukt 
tid på å stable seg på beina. Her har brukerorganisasjonene hatt en avgjørende rolle i å bidra til at 
kommunene legger godt til rette for rådenes virksomhet. I 2017 gjennomførte Bufdir en kartlegging av 
hvordan arbeidet i rådene går, og her kommer det frem at det er store variasjoner både i opplæring, 
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saksfelt, mandat og representasjon. Dette skjer på tross av føringene som eksisterer i rundskrivet til 
kommuneloven. 

Unge funksjonshemmede var derfor veldig positive til at departementet lovet en forskrift som skulle 
omtale oppgaver, organisering og saksbehandling for råd for eldre, funksjonshemmede og ungdom. 
Dette fordi vi ser behovet for et overordnet regelverk som må følges i samtlige kommuner. Vi stiller oss 
derfor undrende til at forskriften er så lite detaljert som den er, og at dette tilsynelatende er gjort med 
hensikt for å legge til rette for lokale tilpasninger. Unge funksjonshemmede anerkjenner selvsagt det 
lokale selvstyret. Allikevel mener vi det er et behov for noen felles kjøreregler for at kommunene best 
kan løse oppgaven det er å tilrettelegge for rådenes arbeid. Vi kan heller ikke se at den foreslåtte 
forskriften ivaretar løftet om omtale av oppgaver, opplæring og saksfelt. 

Rundskrivet som finnes i dag skal erstattes av en veileder. Vi var i utgangspunktet skeptiske til dette da 
det virker mindre forpliktende enn et rundskriv utarbeidet av departementet. Det er derfor med stor uro 
vi nå ser at den lovede veilederen tilsynelatende vil ha enda lavere status enn først antatt. Bufdir har fått 
ansvar for utarbeidelsen av denne, og organisasjonene ble invitert inn i prosessen. Det viser seg at 
veilederen det er snakk om er en nettportal på direktoratets nettsider. For oss er det vanskelig å slå fast 
hvor ofte kommuneansatte benytter seg av de ulike nettløsningene til direktoratet. Det vil allikevel aldri 
kunne sies å være like forpliktende som en instruks fra et departement. 

Det fremstår derfor for oss som om departementet har få ambisjoner om å legge til rette for et helhetlig 
rådsarbeid av høy kvalitet. 

Unge funksjonshemmede ber departementet gjøre slik de lovet i utgangspunktet, og ta inn omtale av 
oppgaver, organisering og saksbehandling i forskriften. 

Representasjon 

Vi finner det nødvendig å omtale representasjon særskilt. Rådene har potensielt stor innflytelse på 
kommunenes beslutninger og prioriteringer. Samtidig er de ikke folkevalgte organer, men oppnevnt av 
kommunestyrene de skal gi råd til. Unge funksjonshemmede ser derfor behovet for noen overordnede 
føringer fra departementet rundt sammensetningen av rådene. Det er svært positivt at 
funksjonshemmedes organisasjoner gis mulighet til å oppnevne rådsmedlemmer. Det er viktig at rådene 
for funksjonshemmede så godt det lar seg gjøre representerer mangfoldet i denne minoriteten. Det er 
også viktig at man rekrutterer representanter av ulik alder. Bufdir sin kartlegging fra 2017 viser at under 
1% av representantene i rådene for funksjonshemmede var under 25 år. Det er for dårlig! 

Det finnes allerede råd for ungdom i flere av landets kommuner. I stor grad rekrutteres representantene 
fra elevrådene ved kommunens skoler. Dette kan i mange tilfeller være en god løsning. Allikevel er vi 
bekymret for at våre grupper da ikke vil ha like muligheter for representasjon inn i rådene for ungdom. 
Vi mener det er viktig med overordnede regler som sikrer bred representasjon i rådene for ungdom. 
Ungdom er også en stor og uensartet gruppe, og ethvert demokratisk organ må gjenspeile dette. 

Vi ser det også nødvendig å uttrykke motstand mot at kommunene kan slå sammen råd for 
funksjonshemmede og råd for eldre. Vi undrer oss over hvordan et slikt forslag blir til. Av praktiste 
hensyn er det enkelt for kommunene å benytte seg av denne unntaksregelen. Vi mener allikevel at dette 
representerer et underlig syn på funksjonshemmede. Vår organisasjon representerer 25 000 ungdommer 
som lever med ulike funksjonshemminger og kronisk sykdom. Vi er usikre på hvorfor departementet 
mener at deres interesser sammenfaller med eldre mennesker sine. Det er uansett slik at ungdom i dag er 



	

	

	

	 	 	

	 	 	

	 	

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

grovt underrepresentert i rådene for funksjonshemmede. Man burde etterstrebe å rekruttere flere unge 
mennesker, ikke åpne opp for sammenslåing med rådene for eldre. 

Unge funksjonshemmede mener det er et behov for å forskriftsfeste regler for representasjon for å sikre 
at rådene representerer hele bredden av befolkningen. Ungdom må inn i rådene for funksjonshemmede, 
og funksjonshemmede må inn i rådene for ungdom. 

Unge funksjonshemmede mener det ikke bør være mulig å slå sammen råd for funksjonshemmede og 
råd for eldre. 

Erfaringer fra ungdomsråd i helsevesenet 

Det har over tid vært økt oppmerksomhet rundt medvirkning for ungdom. Vår organisasjon har vært tett 
involvert i arbeidet med opprettelsen av ungdomsråd ved alle landets helseforetak. Vi har også tett 
kontakt med ungdomsrådene i dag, og får løpende tilbakemeldinger på hvordan arbeidet i 
helseforetakene går. Det er flere paralleller mellom ungdomsrådene ved sykehusene, og de kommunale 
rådene for ungdom. Vi vil derfor dele noen av våre erfaringer, slik at kommunene best kan tilrettelegge 
for unges reelle medvirkning. 

Ungdomsrådene er avhengige av klare mandat for arbeidet som er forventet av dem. Her bør omfang, 
saksfelt og rolle tydelig avklares. Det er viktig at ungdom involveres i helheten av kommunens arbeid, 
og at de selv kan være med å påvirke hvilke saker de skal uttale seg om. Ungdom interesserer seg ikke 
bare for skateparker og ungdomsklubber, men også for miljø, skole og sykehjemmet til bestemor. 
Kommunale prosesser kan fremstå svært innviklede og uoversiktlige for ungdom. Sakspapirer må 
tilpasses unges språk og være forståelige for hele aldersspennet i det enkelte råd. De må ha en 
kontaktperson og sekretær som kan hjelpe dem med å navigere oppgavene sine. Det er også viktig å 
huske på at brukermedvirkning er en kunst. Derfor er god opplæring nødvendig. Særlig for barn og unge 
hvor dette ofte vil være første erfaringen de har med denne typen arbeid. 

Når ungdomsrådet er godt rustet for oppgaven er det viktig at deres rolle er kjent og forankret helt opp 
til toppen i kommunestyret. Det er kun der deres rolle anerkjennes at rådene kan utøve sitt mandat. 

Erfaringene fra helsevesenet viser at variasjonen er stor ute i helseforetakene. Her finnes heller ingen 
overordnede regler for ungdomsrådene, og variasjon er derfor ikke overraskende. Dette er kanskje 
ønskelig fra det enkelte helseforetaket sin side, eller kanskje de ikke ser problemstillingen. Det som er 
sikkert, er at resultatet er et demokratisk underskudd for ungdoms mulighet til å påvirke utformingen av 
ungdomsvennlige helsetjenester. Unge funksjonshemmede ser ingen grunn til å overføre dette 
demokratiske underskuddet til kommunene. Vi ser derfor behovet for felles kjøreregler og 
kommuniserte forventninger om innholdet i kommunenes arbeid. Vi mener dette også gjør arbeidet 
enklere for den enkelte kommune som da vil ha en klar bestilling å forholde seg til. 
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Unge funksjonshemmede mener erfaringer fra helsevesenet tilsier at det er nødvendig å forskriftsfeste 
overordnede regler for oppgaver, organisering og saksbehandling. 

Med vennlig hilsen, 

Leif-Ove Hansen 
Generalsekretær 




