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Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming - 

Forslag til representasjon  

Vi viser til brev datert 06.10.2014.  

 

LDO stiller spørsmål ved om utvalget er satt sammen i tråd med de forpliktelsene som 

Norge har etter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Artikkel 4 punkt 3 sier at partene i konvensjonen skal ”aktivt trekke inn 

og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne… i arbeidet med å 

utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne 

konvensjonen”. 

 

De forpliktelsene som følger av konvensjonen er i tråd med etablert norsk politikk. 

Norsk forvaltning har over lengre tid vektlagt brukerinvolvering i utformingen og 

gjennomføringen av politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Brukerne 

skal involveres både på systemnivå og individnivå. En rekke lover har regler om 

brukermedvirkning. Når det gjelder personer med utviklingshemming er dette 

beskrevet i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd s. 29 flg. Prinsippet om 

brukermedvirkning blir vektlagt ved oppnevning av utvalg. 

 

Under oppnevningen av utvalget har departementet gjort en grundig jobb for å sikre at 

prinsippet om brukermedvirkning blir ivaretatt. Det har vært særlig viktig at utvalget 

samlet sett skal ha relevant og solid fagkompetanse. Det er samtidig tatt hensyn til 

lovregler om kjønnsbalanse i offentlige utvalg (likestillingsloven § 13), aldersmessig 

spredning, at utvalget skal ha god geografisk spredning og at innvandrerperspektivet 

og barneperspektivet skal ivaretas.  
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For å sikre god brukerrepresentasjon og -medvirkning i utvalget, ble både 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)og Samarbeidsforumet av 

Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) bedt om å spille inn forslag til medlemmer i 

utvalget. FFO organiserer til sammen 75 organisasjoner for personer med nedsatt 

funksjonsevne. En rekke av disse organisasjonene representerer personer med 

utviklingshemming og deres pårørende, bl.a. Landsforbundet for utviklingshemmede og 

pårørende (LUPE). Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er organisert i SAFO. 

FFO foreslo Annette Drangsholt som brukerrepresentant. SAFO spilte inn Ivar 

Stokkereit som ekspert på barns rettigheter. Disse er oppnevnt som medlemmer av 

utvalget.  

 

FFO og SAFO har stått fritt til å bestemme hvem de vil foreslå som representanter i 

utvalget. Det er ikke naturlig eller ønskelig at departementet legger føringer for hvilke 

personer eller organisasjoner som skal foreslås fra FFO eller SAFO. Organisasjonene 

må selv vurdere hvilke personer de mener kan bringe viktig kompetanse inn i utvalget. 

Departementet har lagt til grunn at forslagene fra organisasjonene er et resultat av en 

adekvat intern prosess.  

 

Mandatet tar utgangspunkt i oppdraget fra Stortinget. Det er bred enighet om at det er 

et godt mandat, som gir et solid grunnlag for arbeidet i utvalget. I mandatet presiseres 

det at ”berørte parter som organisasjoner for bruker- og pårørende, forskningsmiljøer, og 

ansattes organisasjoner skal høres i forbindelse med utvalgets arbeid. BLD vil nedsette en 

referansegruppe som kan bistå utvalget med innspill”. Videre har statsråden gitt uttrykk 

for at organisasjoner som representerer mennesker med utviklingshemming, og som 

jobber på feltet, skal bli sett og hørt. Hensikten med referansegruppen er å sørge for at 

utvalget får innspill fra organisasjoner og instanser som jobber med og for mennesker med 

utviklingshemming og har god, oppdatert informasjon om deres behov og ønsker. 

Referansegruppa skal bidra til at brukernes interesser og pårørendeperspektivet blir godt 

ivaretatt. Videre vil en bredt sammensatt referansegruppe, i tillegg til sammensetningen av 

utvalget, sørge for at Norges forpliktelser i henhold til Konvensjonen om rettigheter for 

personer med nedsatt funksjonsevne ivaretas. De viktigste organisasjonene på feltet inviteres 

til å være representert. Mennesker med utviklingshemming skal også inviteres til å delta i 

referansegruppa.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Hege Nygård (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Ragnhild Bendiksby 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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