
- Svært mye er på gang – samtidig. Fem direktorater 
arbeider med den kommende stortingsmeldingens 
faktadel. Det er i tillegg gitt oppdrag til flere forskere. 
Tiden er knapp og tidsfristene stramme. På nyåret 
kan vi regne med at utkast til faktarapport blir lagt 
ut til høring. 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for programmet 
”Vi sprenger grenser”, et program som tar sikte på å 
sikre elever med utviklingshemning et godt lærings-
utbytte. Det må tas grep for å øke yrkesdeltakelsen. 

Husbanken skal sikre at kommunene følger refor-
mens intensjoner. Det vil trolig bli en tett og positiv 
dialog mellom NFU og Husbanken. Personer med 
utviklingshemning som skal etablere seg i egne hjem 
er avhengige av Husbanken. Skal Husbanken sikre en 
god politikk overfor mennesker med utviklingshem-
ning og sikre at reformens intensjoner blir fulgt opp, 
er Husbanken også avhengig av NFU. Områder som 
ikke ble beskrevet i reformen slik som, for eksempel, 
forholdene for etniske minoriteter og forhold knyttet 
til kjønn og samliv, vil nå inngå i stortingsmeldin-
gen. Mange av områdene som ikke tidligere er om-
talt i politikken overfor mennesker med utviklings-
hemning, er også lite beskrevet andre steder. 

Vi risikerer at stortingsmeldingen på flere punk-
ter vil vise at det ikke er grunnlag for å si noe. Det 
å få påpekt mangel på kunnskap, er likevel viktig og 
betyr at regjeringen må starte en ny prosess med å 
innhente mer. Slik kan politikken for mennesker med 
utviklingshemning forbli på den nasjonale politiske 
dagsorden også etter at stortingsmeldingen er ferdig-
behandlet.

Møteaktiviteten i NFU har økt betraktelig. Ting ut-
vikler seg raskt og møter arrangeres på kort varsel. 
Det passer bra at vår nye nestleder har mye fritid, 
bor i nærheten av Oslo og koker over av interesse og 
motivasjon for å bidra. Kapasiteten i NFU har med 
andre ord økt.

Det at jeg forsov meg og dermed ikke rakk det eneste 
flyet som kunne bringe meg til NFU Narvik lokallags 
40-års jubileum, er jeg ikke spesielt stolt over. Men 
feilen var ene og alene min og forteller heldigvis ver-
ken om interne eller eksterne utfordringer.

FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne er i ferd med å bli norsk lov. NFU var med 
på å forhandle frem teksten i konvensjonen. Nå har 
vi først og fremst fokus på den enkeltes rett til å bo 
der han eller hun vil og få de nødvendige tjenestene 
der. Kommunene kan i visse (ekstreme) tilfeller sette 
vilkår for å yte tjenester. Dette er et norsk fenomen 

og omtales ikke i FN-konvensjonen. Det er viktig at 
konvensjonen gis forrang fremfor norsk lov. I tillegg 
arbeider NFU for at Norge skal knytte seg til klage-
ordningen i tilknytning til FN-konvensjonen.

Det pågår prosedyrer som er nødvendige for å iverk-
sette den nye vergemålsloven. Selv om NFU har for få 
jurister, er de vi har i besittelse av stor juridisk kompe-
tanse. Vi har jobbet lenge med vergemålsloven. Iverk-
settelsen av den følges godt opp av NFU. 

Stortingets arbeid i høstsesjonen dreier seg stort 
sett om statsbudsjettet. Når det legges fram, har det 
vært grundig behandlet og forhandlet frem gjennom 
mange og tidkrevende politiske prosesser innad i re-
gjeringen. Kabalen er lagt og det er ingen tilgjengelig 
ekstrapott å ta av. Tidspunktet for å sikre mer penger 
til gode formål er i vårsesjonen – før statsbudsjettet 
snekres sammen og kabalen presenteres. I forbindelse 
med behandlingen av statsbudsjettet må vi passe på 
at pengene ikke forsvinner fra våre arbeidsområder. 
Statsbudsjettet inneholder mye tekst som sier noe om 
hvordan pengene skal benyttes. I den teksten, kan det 
være viktig å få omtale. 

Det mest gledelige med statsbudsjettet er at VTA er 
trukket ut som egen budsjettpost. Det betyr sterkere 
statlig styring og mindre muligheter for lokale NAV-
kontor å overføre tiltaksplasser fra VTA til andre de-
ler av arbeidsmarkedspolitikken. Når overføringene 
til kommunene vokser, er dette en fordel for NFU. Vi 
er som kjent en stor kunde i kommunene.

Det nye landsstyret har hatt sitt første møte. Vi brukte 
tiden blant annet til å bli kjent og diskuterte oss fram 
til en effektiv arbeidsform. Utfordringene med hen-
syn til kapasitet vil bli større i den kommende lands-
møteperioden enn i den forrige. Det gledelige er at 
utfordringene i stor grad vil bestå i å følge opp viktige 
prosesser som ble startet under det forrige landsstyret. 
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