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Nytt offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til 
mennesker med utviklingshemming 

Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 

ble ratifisert av Norge 3. juni 2013.  Likestillings- og diskrimineringsombudet 

(LDO) har tilsynsansvar og skal, gjennom sin rolle som uavhengig 

overvåkningsorgan, bidra til å gjøre konvensjonen tilgjengelig, og føre tilsyn 

med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonens bestemmelser. 

 

LDO mener det er viktig og positivt at det er satt ned et utvalg som skal jobbe 

med å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming. LDO har 

likevel med undring og bekymring sett utvalgets sammensetning. Så langt LDO 

forstår, er ikke utviklingshemmede selv eller utviklingshemmedes 

interesseorganisasjoner representert i utvalget.  

 

En av de sentrale forpliktelsene norske myndigheter har etter Konvensjonen om 

rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne er å lese i Artikkel 4 – 3 

Under Generelle forpliktelser:  

I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte 

på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som 

gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal 

partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, 

gjennom de organisasjoner som representerer dem. (vår utheving) 

 

Vi forstår fra departementets hjemmeside at det skal settes ned en 

referansegruppe, men vi mener dette ikke samsvarer godt med plikten etter 
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CRPD til aktivt å trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med 

nedsatt funksjonsevne.  

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er bekymringsfullt om det 

er tilfelle at utviklingshemmede selv og deres organisasjoner ikke er 

representert i et utvalg som skal stake videre vei for å styrke rettigheter gjennom 

selvbestemmelse, rettsikkerhet, opplæring og arbeidsdeltakelse for 

utviklingshemmede. I så fall vitner dette om manglende forståelse for de 

grunnleggende verdier CRPD er tuftet på. Dersom det er slik at 

utviklingshemmede og deres organisasjoner ikke er aktivt er deltagende i 

utvalgsarbeidet, ber  LDO om at departementet på nytt gjennomgår utvalgets 

sammensetning og sørger for at de det angår aktivt trekkes inn under hele 

utvalgets viktige arbeid.  
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