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NOU, Norges offentlige utredninger, er utredninger som publiseres 
av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjering eller departement. 
Det kommer stadig slike, og de kan i beste fall bli riktig betydningsfulle. 
Vi venter på en bestemt. En som skal analysere og vurdere hvilke endringer 
som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til 
mennesker med utviklingshemning. 
Det ble i den forbindelse nedsatt et utvalg, som gjerne kalles Rettighets
utvalget. Formell start var 3. oktober 2014, og utredningen skulle etter 
planen være ferdig (overleveres til Barne likestillings og inkluderings
departementet) innen 1. juni 2016. 
Den har nå blitt utsatt til 30. september 2016.  Blant annet har de fått 
i oppdrag å vurdere om dagens styringssystemer i forvaltningen, og 
kontrollen med disse, er tilstrekkelig gode. Jeg kan svaret på det; Nei, de er 
ikke tilstrekkelig gode. Heldigvis skal NOU én gi litt utfyllende 
kommentarer, og forhåpentligvis forslag. Vi trenger mange klare forslag 
som ikke bare inneholder honnørord som alle kan enes om. Det har blitt 
gjort ved flere anledninger de siste årene (blant annet i Melding til 
Stortinget), uten at det har ført til tilstrekkelig positive endringer.
Vi er håpefulle og spente, og 27.–28. oktober 2016 arrangerer vi en 
konferanse som knyttes til denne offentlige utredningen. Det vi kommer 
til å høre på konferansen kan kanskje gjøre oss glade. Eller skuffet. 
Eller begge deler. Men i alle tilfeller bidrar konferansen til å gjøre oss 
mer opplyste om hvordan utredningen kommer til å påvirke tjenestene, 
de som yter tjenestene og de som mottar tjenestene. Hold av datoene. 
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