
Gode levekår 
for mennesker 
med utviklings- 
hemming 
Teksten er bearbeidet av Jarle Eknes, og bygger  
på Mari Trommalds avslutningsforedrag på SOR 
konferansen Bra i livet. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal  
i tråd med menneskerettighetene styrke 
enkeltmenneskets muligheter til mestring og 
utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, 
gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikke-
diskriminering. Bufdir har ansvar for en rekke 
fagområder, som barnevern, familievern, vold  
i nære relasjoner, oppvekst og barnefattigdom, 
likestilling, universell utforming, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  
Personer med utviklingshemming kan knyttes  
til områdene inkludering og gode levekår.
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Mari Trommald, direktør i Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 
avsluttet SOR konferansen BRA I LIVET 
med betraktninger rundt direktoratets 
rolle og aktiviteter. 

Trommald understreker at mange 
spørsmål innenfor funksjonshemmings- og 
likestillingsområdet henger sammen. Det 
å forstå ulike områder og se på likestilling 
og inkludering i en sammenheng, tenker 
hun er viktig. Tidligere lå funksjons- 
hemmet-feltet inn under helseområdet 
(Helsedirektoratet). Trommald mener 
likestilling og inkludering handler om  
mer enn bare helse, og at dette er lurt å se  
i sammenheng med andre fagområder. 

Virkemidler
Bufdir har tilskuddsordninger, jobber med 
juridiske virkemidler som vurderinger av 
lovforståelse, og arbeider som pådriver og 
samarbeider med andre, for eksempel 
Helsedirektoratet, Arbeids- og velferds- 
direktoratet, utdanningsdirektoratet, NAV 
og KS for å fremme de områdene som 
omhandler gode levekår for personer med 
utviklingshemming. De gir også faglige 
råd og utvikler faglige verktøy. 
Når de lager faglige råd til moderde- 
partementet BLD (Barne- og likestillings- 
departementet) eller til de kommunale 
tjenestene, er de spesielt opptatt av tre 
forhold. Det ene er å bruke forsknings- 
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basert kunnskap man har på området.  
Det andre er erfaringsbasert praksis, det  
vil si at man henter inn erfaringer som 
tjenesteutøvere har i praksisfeltet. Det 
tredje området er å aktivt trekke veksler på 
brukererfaringer. Når disse tre kunnskaps- 
kildene sammenstilles, tenker Trommald 
at de får et godt grunnlag for å arbeide på 
de områdene Bufdir har ansvar for. 

Statistikk og kunnskap
Hvis man ikke vet hva som er status,  
er det vanskelig å iverksette tiltak, mener 
Trommald. Bufdir legger derfor vekt på  
å få på plass en god kunnskapsbase for å 
kunne jobbe godt med et område. 

Bufdir har utarbeidet rapporten Slik har 
jeg det i dag, som ble grunnlagsdokument 
for stortingsmeldingen Frihet og likeverd. 
Bufdir samarbeidet med mange direk-
torater og fagmiljø for å hente inn deres 
erfaringer og kunnskapsstatus. Det å se på 
hvilken retning man gikk i når det gjelder 
bolig, hvordan barn og unge har det, og 
ikke bare hvordan det er med dagaktivitet 
og arbeid, var viktige områder som Bufdir 
belyste i denne rapporten. Hun sa også at 
det på mange områder går fremover, men 
at det fortsatt er gap, som er godt beskrevet 
i NOU én På lik linje.

Prioritert
Levekår for mennesker med utviklings-
hemming har vært blant de aller mest 
prioriterte områdene i det forsknings-  
og utviklingsarbeidet som gjøres i Bufdir, 
forteller Trommald. Det handler om så 
forskjellige temaer som foreldre med 
kognitive vansker i møte med barnevernet, 
til fra «bollebaking til demokratisk 

deltakelse». Dette er kunnskap direktoratet 
bruker når de skal gi råd til departementet, 
eller lage veiledere for kommunen eller 
foreslå andre tiltak som skal sikre rettig-
hetene for denne gruppen.
Bufdir er opptatt av å få mer statistikk  
på dette området. Ikke bare for å synlig- 
gjøre behovene men også for å kunne være 
en pådriver inn mot deres samarbeids- 
partnere. Når det foreligger god statistikk 
og god kunnskap, er det lettere å få 
gjennomslag, understreker hun. Og legger 
til at det er viktig at det er ett direktorat 
som har ansvaret for å trekke dette 
sammen, slik at det ikke blir sektor- 
spesifikt og at man blir seg selv nok på  
de ulike områdene.

Overgrep
Et område som har vært prioritert for 
Bufdir er å sikre rettighetene og retts- 
sikkerheten til personer med utviklings-
hemming når det gjelder overgrep. 
Forskning viser at utviklingshemmede  
er særlig utsatt for overgrep, og ofte har 
problemer med å få sagt ifra på en måte 
som kan bli forstått. Å jobbe aktivt på 
dette området har vært en omfattende 
prosess, hvor de har trukket veksler på 
Politidirektoratet, Kripos og mange andre. 

Rockeværstingene ved Gjøvik Kunst- og kulturskole. 
Foto: Jarle Eknes.
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Mange kommuner har tatt i bruk 
retningslinjene som Bufdir har laget.   
Se www.vernmotovergrep.no 

Direktoratet ønsker å jobbe videre med 
dette arbeidet og få med flere grupper. Det 
er ikke bare utviklingshemmede som kan 
bli utsatt for overgrep, også mange andre 
sårbare grupper er utsatte for overgrep og 
kan profittere på bruk av slike retnings-
linjer. De har også registrert at opp- 
læringen for politiet på dette området har 
skutt fart etter at politiet har erfart at de 
har noen å samarbeide med på dette feltet. 

Oppvekst og familiepolitikk
Trommald poengterer at det å ha en 
familie er en av de grunnleggende verdiene 
folk er opptatt av, helt uavhengig av 
kognitiv funksjon eller andre forhold. Det 
å være en pådriver for at familier får gode 
forhold og får mulighet til å være gode 
foreldre også om barnet har en funksjons- 
nedsettelse har vært viktig for direktoratet. 
De har blant annet sørget for å få fram 
forskningsrapporter som har blitt brukt  
til å utfordre ledelsen i NAV, helse- 
direktoratet og Utdanningsdirektoratet  
om hvordan de sammen skal jobbe for  

at familiene kan få en lettere hverdag. 
Trommald er klar på at de ikke er i mål  
på dette området, men det er et område 
som de ønsker å jobbe enda mer med 
fremover, og de har et tett samarbeid med 
brukerorganisasjonene for å få dette til. 

I tillegg har de sett at utviklings- 
hemmede eller voksne med kognitiv 
funksjonsnedsettelse er en særlig utsatt 
gruppe når det gjelder foreldreferdigheter. 
Arbeidet med egne foreldreveilednings- 
programmer inn mot foreldre med 
kognitive vansker er nå et utviklings- 
område som det arbeides med under 
barnevernsområdet i Bufdir.

NOU
Det er mange ting som har blitt bedre  
for funksjonshemmede og for utviklings- 
hemmede-området i Norge i dag, sier 
Trommald. Samtidig ser de at NOU én 
har gitt et veldig godt grunnlag for å gi en 
beskrivelse av områder som er viktige å 
jobbe videre med, og hun er glad for å høre 
at politikerne som deltok i paneldebatten 
på konferansen sier at det er behov for å 
gjøre løft videre. På vegne av Bufdir 
uttrykker hun at direktoratet er veldig 
glade for arbeidet som blir gjort og gleder 
seg til å løfte sammen med blant annet oss 
som deltok på konferansen.

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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