
NOU om rettigheter 
for mennesker med 
utviklingshemming
Teksten bygger på Solveig Hornes innlegg på SOR konferan-
sen Bra i livet, og er bearbeidet av Jarle Eknes 

Statsråd Solveig Horne åpnet SOR-konferansen Bra  
i livet. Det er 25 år siden ansvarsreformen ble gjennom-
ført. Like rettigheter og inkludering i samfunnet var er 
ett av prinsippene bak reformen, og mye har blitt bedre 
de siste 20 årene når det gjelder levekår til personer med 
utviklingshemming. Men samtidig ser vi at det er utfor-
dringer, spesielt innen området som går på selvbestem-
melse, rettssikkerhet, opplæring, arbeidsdeltakelse og 
helse og omsorg, sa Horne til de 720 tilhørerne.
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Dette ble også slått fast når Stortinget 
debatterte St.meld. 45, Frihet og likeverd 
om mennesker med utviklingshemming 
tidlig i 2014. Et enstemmig Storting som 
stod bak forslag om et utvalg som skulle 
settes ned for å se på rettighetene til de 
utviklingshemmede. Nå, to og et halvt år 
etterpå har vi fått NOUen På lik linje, sa 
en fornøyd statsråd. Utvalget har kommet 
med flere viktige forslag om hva som må til 

for å bedre levekårene og rettigheter  
til mennesker med utviklingshemming, 
slår hun fast.

FN konvensjonen
Utvalget har kartlagt i hvilken grad  
utviklingshemmedes situasjon i dag anses 
å være i tråd med menneskerettslige  
forpliktelser og grunnleggende rettigheter. 
FN-konvensjonen om rettighetene til  
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mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
CRPD, er et viktig verktøy i arbeidet. 
Konvensjonen legger til grunn at alle  
mennesker har lik verdi og at samfunnet 
har en plikt til å anerkjenne det 
menneskelige mangfold. Samfunnet må 
innrette slik at uansett fysiske og psykiske 
forutsetninger, så skal man ha lik tilgang 
til rettigheter som danner grunnlaget for 
enhver persons verdige liv. 

Norge signerte konvensjonen i 2006 og 
ratifiserte den i 2013, og norsk politikk har 
lenge bygget på de samme verdier og mål 
som CRPD. Samfunnet skal innrette seg 
og tilrettelegges slik at alle kan delta  
på lik linje uavhengig av individuelle  
forutsetninger.

Åtte løft
Horne sa at hun er veldig glad for at denne 
NOUen gjennomgående har vært opptatt 
av barnas situasjon, og at utvalget også har 
sett på hvordan man bedre kan ivareta 
barns trygghet og sikkerhet i og utenfor 
familien. NOU én har en inndeling i åtte 
løft. Hver av løftene inneholder anbefalte 
tiltak som sammen skal være med på å 
bidra til en bedre situasjon for personer 
med utviklingshemming slik at de kan 
delta i samfunnet på lik linje med alle  
oss andre.

Statsbudsjettet
Hun trekker også frem tiltak regjeringen 
foreslår for statsbudsjettet 2017.  Det er 
blant annet forslag om enkelte utvidelser  
i ordningen med merverdiavgift-
kompensasjon for kommunesektoren.  
De foreslår at borettslag og sameie med 
samarbeid med kommune som drifter 

helse og omsorgstjenester skal bli inkludert 
i kompensasjonsordningen. Dette forslaget 
er viktig, sier hun, også vurdert opp mot 
det vi kan lese i  NOU én om at det å eie 
egen bolig gir en grunnleggende trygghet  
i hverdagen. De foreslår også å utvide 
ordningen med pleiepenger. Det inne- 
bærer at flere foreldre enn i dag får rett  
til pleiepenger.

Overgrep
Direktoratet Bufdir har utarbeidet 
retningslinjer for å forebygge overgrep  
og håndtere mistanke om seksuelle 
overgrep mot personer med utviklings- 
hemming. Det vet vi at har blitt godt 
mottatt, sa Horne. Bufdir har også 
utarbeidet forslag til pilotprosjekt for 
utprøving av en modell for håndtering  
av vold og overgrep mot sårbare voksne.  
I opptrappingsplanen mot vold og 
overgrep vil dette prosjektet være inne.  
Det er en modell som er basert på det 
britiske SOVA, som har fått det norske 
navnet TryggEst, og TryggEst vil gjennom 
bevisstgjøringen og samarbeid på tvers av 
etater og tjenester arbeide både med 
forebygging og håndtering av vold og 
overgrep. Målgruppen er risikoutsatte 
voksne over 18 år som i særlig grad vil  
ha behov for beskyttelse mot vold og 
overgrep. Når det pilotprosjektet er 
utviklet vil også regjerningen prøve ut 
modellen i samarbeid med kommunene. 

Diskriminering
I tillegg jobbes det med en ny felles 
likestillings og diskrimineringslov, og et 
nytt mer slagferdig håndhevingsapparat  
på diskrimineringsområdet. Det å overføre 
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håndhevingsoppgaven ifra likestillings-  
og diskrimineringsombudet til en ny 
styrket diskrimineringsnemd vil være med 
på å styrke diskrimineringsvernet. Det er 
foreslått at denne nye nemden skal kunne 
gi en kompensasjon ved diskriminering. 
Det vil dermed kunne få konsekvenser  
å diskriminere, fremhever hun. 

Høring
NOUen blir sendt på høring. Den blir ikke 
lagt i en skuff, forsikrer Horne. Gjennom 
høringen gis alle anledning til å komme 
med synspunkter og innspill til 

utredningen. Hun håper at mange av oss 
vil sette oss grundig inn i forslagene, og 
bidra i den kommende høringsprosessen.
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