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Innspill til dialogmøte om plan for forvaltningsrevisjon
Jeg er leder i kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Heim kommune. For meg er
dette en ny rolle som jeg ble valgt til den 28. mai 2020.
Innledningsvis vil jeg derfor si at jeg ikke har hverken kompetanse eller innsikt til å besvare de to
spørsmålene som er stilt i brev av 14.10.2020. Jeg ønsker likevel å knytte noen kommentarer til
invitasjonen til dialogmøte.
Jeg har gått gjennom revisors risiko- og vesentlighetsvurdering. Det er mange områder der man
mener at behovet for forvaltningsrevisjon er høyt eller middels høyt. Det som imidlertid slår meg, er
at vi har lagt bak oss kun 10 mnd. som nye Heim kommune. Administrasjonen og enhetene i
kommunene Hemne, Halsa og Snillfjord, har vært gjennom en meget utfordrende
kommunesammenslåingsprosess, og man kan kanskje ikke forvente at man allerede har kommet i
mål med alt som skal være på plass av retningslinjer, rutiner og analyser?
Når det gjelder kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne, så er det første
kommunestyreperiode at opprettelse av rådet er forankret i kommuneloven (§5-2). Medlemmene i
rådet regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som medlemmene i andre
folkevalgte organer. Dette håper vi skal styrke rådets rolle.
Vårt sterke ønske er å bli vurdert som en ressurs og bli tatt med på råd i alle saker som angår
personer med nedsatt funksjonsevne. Det er lett å tenke fysisk tilrettelegging for personer med
funksjonsnedsettelser. Men samfunnsmessig likestilling og deltakelse for alle, omfatter så mye mer,
oppvekst og utdanning, arbeid, helse, tilgjengelighet, levekår/levestandard og selvstendig dagligliv
for alle grupper. Svært mange av disse områdene har kommunen ansvar for.
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har 335.000 medlemmer i 84 ulike organisasjoner. Mange i
samfunnet vårt lever med usynlig sykdom. Vi skal representere dem alle.
Vi håper at vi ved neste korsvei, når vi har fått litt mer erfaring, kan komme tilbake med et mer
målrettet innspill. Vi er optimistiske og håper og tror at forvaltning og politikere vil ta oss med på råd.
Brukermedvirkning er en menneskerett og et middel til å sikre kvalitet på tjenester og produkter.
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