Høringsuttalelse om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer
med funksjonsnedsettelser.
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en
kompetansetjeneste på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.
Kompetansetjenesten har som oppgave å faglig støtte opp under lærings- og
mestringsarbeidet i helseforetak og kommuner. Gjennom sidestilt samarbeid mellom
fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenesten at brukernes,
pasientens eller de pårørendes behov er i sentrum.
NK LMH ønsker å gi tre innspill til høringsnotatet:
1. NK LMH mener at ungdom må få samme lovfestede rett til kommunal og
fylkeskommunal medvirkning som eldre og som personer som har
funksjonsnedsettelser. Dersom det er frivillig for kommuner og fylkeskommuner å ha
et ungdomsråd vil dette skape geografiske ulikheter for ungdoms lokale
påvirkningsmulighet. I høringsnotatet nevnes kommunenes eller fylkeskommunens
utfordringer i rekruttering av ungdom til et ungdomsråd, NK LMH mener at dette er
utfordringer som ikke bør innvirke på de unges rettigheter.
Grunnet ungdoms livsfase som ofte kjennetegnes av mange endringer, er NK LMH
enig i forslaget om at valgperioden for ungdomsråd skal være på to år i stedet for
fire.
2. NK LMH foreslår at det må presiseres at det skal være en aldersspredning i
sammensetningen av rådet for personer som har funksjonsnedsettelser og at
ungdom skal være representert. Ungdom som har funksjonsnedsettelser er en
gruppe som ofte faller mellom to stoler. Ifølge høringsnotatet påvirker
ungdomsrådene saker som gjelder ungdom generelt, som for eksempel kulturtiltak
og fritidsklubber, og ikke saker som gjelder ungdom som har funksjonsnedsettelse
spesielt. Rådet for personer som har funksjonsnedsettelser er heller ikke en arena for
ungdom. Kun en prosent av medlemsmassen er under 25 år. 40 prosent er 40-60 år
og 40 prosent er over 60 år. Mange kommuner har også felles råd for eldre og
personer som har funksjonsnedsettelser, dette øker trolig ikke ungdoms deltakelse.
3. NK LMH mener at medlemmer i rådet for personer som har funksjonsnedsettelser
også må kunne være pårørende, og at dette må fremgå i loven. Barn, og i mange
tilfeller også ungdom, som har funksjonsnedsettelser er oftest avhengige av foreldre
for å fremme sine interesser. Foreldre må derfor også kunne være medlem i rådet.
Likeledes er mange personer som har omfattende funksjonsnedsettelser avhengige
av pårørende for å tale deres sak.

