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Til
Ordfører Elin Gran Weggesrud.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne nedlegger sine verv i protest.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sande kommune har i en årrekke jobbet
for å få til brukermedvirkning som kan leve opp til kravene i Lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
Det har vært særdeles krevende og har så langt gitt liten avkastning.
Vi har bl.a. bedt om brukermedvirkning i arbeidet inn mot en kommunesammenslåingen med
Holmestrand, hvor vi har henvist til gjeldende lovverk og rundskriv om brukermedvirkning, uten at
det har blitt tatt til følge. Rådet har gjentatte ganger ytret ønske om å uttale seg om BPA-tjenesten i
kommunen og i arbeidet inn i den nye kommunen, uten at det har blitt tatt hensyn til. Vi har flere
ganger etterspurt sammenlignbare kostnader på privat og kommunal BPA uten å ha fått det.
Arbeidsgruppen som skal settes ned for å se på BPA-ordningen i den nye kommunen, har ennå ikke
kommet i gang. Konsesjonen for gjeldende BPA-ordning går ut 31.12.2019. Det har blitt påpekt
gjentatte ganger i rådet. Rådmannens forslag som forskutterer organisering av BPA, før saken er
utredet av arbeidsgruppen, reagerer vi kraftig på. Vi stiller også spørsmål til brukernes rettssikkerhet
i kommunen, da vi ser at personer som er avhengig av døgnkontinuerlige BPA-tjenester, mister
ordningen uten at deres tjenestebehov er sikret.
Politikernes flertallsvedtak om en kraftig nedskjæring av BPA-ordningen, var basert på totalt
fraværende brukermedvirkning i forkant av siste kommunestyremøte. Rådet har over flere år påpekt
viktigheten av brukermedvirkning i dette arbeidet, og det faktum at vi nok en gang ikke ble lyttet til,
gjør det vanskelig å finne motivasjon til å fortsette rådsarbeidet i kommunen. Det er ikke akseptabelt
at kommunen bevisst legger seg på det dårligste tilbudet i budsjettet til sine brukere, og at det ikke
har vært noen form for brukermedvirkning i forkant.
Rådet vil herved å minne om at brukernes mening skal ilegges stor vekt ved utforming av alle
kommunale tjenester som berører mennesker med funksjonsnedsettelser. Det skal være
brukermedvirkning i planleggingen, prosessen og evalueringen av alle kommunens tjenester. Sande
kommune må tydeliggjøre i sine handlinger at de har et råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne fordi de ønsker å ha reell brukermedvirkning i kommunen. Ikke kun basert på at de er
pliktig å ha et råd, ifølge lovverket.
I rundskriv Q-21/2012 tilrådes det at rådet plasseres under rådmannen, nettopp for at rådet skal
kunne påvirke på alle plan og i alle prosesser som omfatter mennesker med nedsatt funksjonsevne i
kommunen. Rådet har gjentatte ganger bemerket dette, uten at det har blitt tatt tak i. Rådet har også
bedt om å motta saker tidligere i behandlingen, slik at vi kommer inn i planleggingsfasen for tjenester
til innbyggerne, og på den måten sikrer reell brukermedvirkning. Det har heller ikke blitt lyttet til
Rådet på dette punkt.
Følgende medlemmer legger ned sine verv med virkning fra og med 1.1.2019 og stiller umiddelbart
sine plasser til disposisjon: Claes Gilljam, Anne Cathrine Vogt, Else Marie Knutsen, Kari Melby, Ole
Martin Hansen og Kristine Lindhøy.
I forståelse med rådets bestemmelse og i sympati med øvrige rådsmedlemmer, ønsker også Edel Eide
samtidig å fritas fra sitt verv.
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