
På lik linje
Teksten er bearbeidet av Jarle Eknes, og bygger på 
Osmund Kaldheims forelesning på SOR konferansen  
Bra i livet.

Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter  
for personer med utviklingshemming.

På SOR-konferansen Bra i livet redegjorde utvalgs- 
leder Osmund Kaldheim for NOU 2016:17 På lik 
linje. Mange har skrytt av utrednings-rapporten,  
men det advarte Kaldheim oss mot å fortsette med. 
«En offentlig utredning som noen skryter av, det er 
farlig det. Det mye bedre å få kritikk. Og jeg håper  
at alle dere som sitter her ikke lar dere forlede til å 
skryte, men bidrar til å gjøre dette bedre», sa han til 
de over 700 fremmøtte.
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Feltet levekår og rettsikkerhet for 
mennesker med utviklingshemming har 
vært preget av 20 års taushet. 20 års 
usynliggjøring. Riktignok er det mange 
små skritt som er tatt, og små forbedringer 
som har blitt oppnådd. Men det er likevel 
nødvendig å se på det store bildet, sier 
Kaldheim. Og det har vært jobben til 
rettighetsutvalget som har jobbet frem 
NOU én På lik linje.

Endringer 
Historisk har denne gruppen blitt utsatt 
for mye urett og overgrep.  Det har også 
vært folk som har kjempet og som har  
bidratt til å gjennomføre endringer.  
Men når det har gått lang tid har mange 
av endringene gått ut på dato, mens  
samfunnet har gått videre. Tenkningen 
har blitt annerledes, og vi har blitt  
hengende etter på viktige områder,  
poengterer han. Det rettighetsutvalget  
har gjort er å se nærmere på tiltak, praksis, 
lover og reguleringer, og vurdert hva  
som er gått ut på dato og hva vi trenger  
å fornye. Kaldheim trekker linjer til 
Ansvarsreformen (ofte noe misvisende kalt 
HVPU-reformen) for godt over 20 år 
siden, og fremhever dette som et godt 
eksempel. Tiden hadde løpt fra sentral- 
institusjonene som i sin tid ble etablert  
for å gjøre livet bedre. Men som ikke 
hadde «det gode liv» som resultat. Nå  
må vi på nytt stille spørsmål til oss selv:  
Er situasjonen i dag slik vi ønsker at  
det skal være? 

Utviklingshemming 
Utviklingshemmede er en gruppe som 
omfatter svært forskjellige funksjonsnivå, 

væremåter og utfordringer. Vi vet nesten 
ingenting om de som har en mild form, 
poengterer han. Altså de som er helt opp 
mot grensen for det som er definert som 
normalområdet. De vi kjenner er de som 
formelt har diagnose utviklingshemming 
og er registrert i de offentlige registrene, 
altså IPLOS, og som mottar tjenestetilbud 
fra kommunene. Totalt regner vi med at 
det er 70-80 000 mennesker i Norge som 
tilfredsstiller kriteriene for diagnosen 
utviklingshemming, men det er 50 000 
som blir «borte» og som vi vet lite om. 
Kunnskapsgrunnlaget i NOU én er 
dermed først og fremst knyttet opp til de 
ca. 24.000 som finnes i nevnte register.

FN konvensjonen 
Rettighetsutvalget har tatt utgangspunkt  
i FN-konvensjonen. De har fokusert på 
grunnleggende menneskerettigheter. 
Menneskerettighetene er enkle, praktiske 
og tydelige. FN konvensjonen ble signert 

Osmund Kaldheim. Foto: Jarle Eknes.
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av Norge i 2006, og ratifisert av Norge i 
2013.  Kaldheim sier at Rettighetsutvalget 
ser at det er en systematisk og usaklig 
forskjellsbehandling av mennesker med 
utviklingshemming. Og dokumentasjonen 
for det er overveldende. Se på retten til å 
bestemme selv, fortsetter Kaldheim, som 
kanskje er noe av det mest grunnleggende 
vi har. På mange områder fratas du den 
retten dersom du har diagnosen 
utviklingshemming. Det samme gjelder 
for rettssikkerhet. 

Ansvar
Mange har vært litt usikker på hva det er 
vi streber etter, hvilke mål vi skal nå for 
denne gruppen. Og hvem som har ansvar 
for å styre.  Regjeringen har bestemt at 
koordineringen av politikken på dette 
området ligger i Barne- og likestillings- 
departementet. Tidligere har det ligget  
i et annet departement. Men hvilket 
mandat man har til å styre, koordinere og 

sørge for at det er helhet, sammenheng og 
kraft i regjeringens arbeid er uklart, hevder 
Kaldheim. Han er også skeptisk til at 
fagorganet for å følge dette opp skal være 
Bufdir. I følge ham har de et annet fokus; 
barn og barnevern. Og utviklings- 
hemmede taper mot barnevern når det 
kommer til oppmerksomhet og 
ressursbruk. Hvordan man organiserer 
arbeidet for å få kraft og tyngde til 
endringer er svært viktig, mener han. 

Dokumentasjon
Når det gjelder de 700 000 som har 
innvandrerbakgrunn i dette landet, så vet 
vi alt om dem. Så lenge man er registrert  
i Statistisk sentralbyrå, kan vi se på hvilke 
kommuner som lykkes med integrering. 
Hvilke opprinnelsesland som gjør det bra  
i Norge og så videre. Det finnes nesten 
ingenting som vi ikke vet eller kan finne  
ut om 700 000 mennesker. Men når det 
kommer til utviklingshemmede er det mye 

Rockeværstingene fra Gjøvik. Foto: Jarle Eknes.
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vi ikke vet. Særlig når det gjelder «det store 
bildet». Noen kunnskapsglimt har vi, men 
vi mangler styringsinformasjon. Vi 
mangler god statistikk, lokalt og nasjonalt. 
Dette er en stor svakhet, og et stort 
problem, poengterer han.

Barnehage og skole 
La oss begynne fra starten, fortsetter  
Kaldheim. Det går i og for seg bra i barne-
hagene, men når det kommer til skole er 
det ett viktig funn. Utviklingshemmede,  
i motsetning til andre, undervises ikke  
i tilstrekkelig grad av lærere. Vi ser at det  
er 2 av 3 som undervises av assistent. Dette 
er ikke likebehandling. Det viser seg også 
gjennom lav grad av tydelige og konkrete 
læringsmål, og vesentlig sjeldnere enn for 
andre barn følges det opp og vurderes 
hvorvidt læringsmålene nås. 

Mens andre elever får anledning til  
å svare på hvordan de har det gjennom 
elevundersøkelser, er mange med 
utviklingshemming fritatt fra elev- 

undersøkelser. Vi kunne prøvd å lage 
tilpassede undersøkelser for dem, men vi 
gjør det ikke.

Vi ønsker også at det skal være en 
fellesskole for alle. Det vil si at du skal  
høre til i en klasse, et klassefellesskap. 
Dette er grunnfestet i vår tankegang om 
skole. Unntatt for de elevene som mottar 
spesialundervisning, hvorav utviklings- 
hemmede utgjør en betydelig andel. Her 
ser vi at det er mange som av ulike grunner 
tas ut av klassen, ut av skolen, og ikke er 
inkludert i fellesskapet.

Barns rettigheter
Kaldheim forteller at utvalget har 
sammenlignet utviklingshemmede barn 
som ikke er hjemme hos sine foreldre,  
som er i barnebolig, med de som er i 
barne-vernet, som har 24 timers omsorg 
med vedtak og ansvar fra det offentlige. 
Det er stor forskjell i rammene. Det er  
stor forskjell i rettssikkerheten. Det er stor 
forskjell i kvalitetskontrollen. Til tross for 

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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at ansvaret for begge gruppene ligger 
under samme departement og direktorat.

Bolig
Det er bare ca. 1/10 som eier sin egen 
leilighet. Og hva kan skje med deg når du 
ikke eier din egen leilighet, men er tildelt 
en bolig? spør han forsamlingen. Du har 
svakere muligheter, fortsetter han. Du  
kan bli flyttet på når kommunen finner 
det formålstjenlig. Du kan ikke velge 
hvem du vil bo sammen med, hvor du vil 
bo eller hvordan du vil bo.

Institusjoner
Mange var opptatt av at institusjonene 
skulle avvikles, minnes Kaldheim. Så 
kommer det litt ubehagelige spørsmålet. 
Har vi bygget opp mange små institusjoner 
i kommunene? Institusjon vil si at det ikke 
er du som bestemmer, det er institusjonen 
som har sine regler, rutiner og så videre. 
Du mangler grunnleggende selv bestem-
melse. Noen ganger er vi villige til å inn-
rette oss på en institusjon, for eksempel 
sykehus. Men det vil være når det er behov 
for det, og varigheten er gjerne kort. Men å 
bo på et sykehus er ikke så fristende. Består 
vi institusjonstesten når vi sjekker bofelles-
skap og alle de andre tilbudene vi har? spør 
Kaldheim retorisk.

Tvang og makt
Vi har lovgivning som åpner for tvang og 
maktbruk basert på medisinsk diagnose. 
Så på viktige samfunnsområder er det 
noen som har definisjonsmakt som tenker 
helt annerledes enn det som ellers er 
politikken for funksjonshemmede. 
Annerledes enn det som er nedfelt i 

konvensjonen, og det som er menneske-
rettighetene. Det er en motsetning her, og 
den er bygget inn i lovgivningen, sier 
Kaldheim alvorlig.

Vergemål
Vergemål bygger på en tankegang om at 
det er noen som bør ta vare på deg, noen 
som vet bedre. Det er jo også stikk i strid 
med tanken om å sette deg i stand til å ta 
valg og kunne gjøre fornuftige løsninger 
gjennom støtte. Så hele vergemålsloven er 
tuftet på en tankegang som strider mot 
tankegangen i FN-konvensjonen. Og så 
kan man jo argumentere med at vi vet lite 
om den mye vergemålsordningen, om 
praksis og så videre. Og det er riktig, den 
er ikke evaluert, erkjenner Kaldheim. Men 
utvalget har vært inne og sett på grunn-
laget den bygger på; den sikrer ikke 
tilstrekkelig medbestemmelse. Utvalget 
har kommet til, etter å ha gått nøye 
gjennom dette, at den adgangen man har 
til å gjøre alvorlig inngrep er i strid med 
menneskerettighetene.

Norsk rett
Norge har en konvensjon som vi ikke har 
tatt inn i norsk rett. Signert i 2006, 
ratifisert i 2013, men ikke innarbeidet i 
norsk rett. Det må vi gjøre noe med, slår 
Kaldheim fast. De foreslår at det inn- 
arbeides i menneskerettsloven. Slik at vi får 
det rettslige grunnlaget på plass. Når 
Norge et land som står opp for menneske- 
rettighetene, så må de jo også gjelde hos 
oss. Eller er det slik at vi bare skal si at vi 
støtter, men ikke praktiserer? Det er det 
egentlig denne diskusjonen handler om, 
mener han. Derfor er den viktig. Det er 
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ikke noe spørsmål om juridisk 
teknikaliteter, det handler om realiteter.

Rettshjelp
Realiteter handler det også om for de 
mange som trenger hjelp og som møter en 
forvaltning hvor de ikke får gjennomslag 
for sine rettigheter. Utviklingshemmede 
har ikke god tilgang på gratis rettshjelp,  
og derfor har utvalget sagt at det bør 
etableres. Det bør være lokalt, det bør være 
rettshjelp som kan bistå deg i møte med 
forvaltningen, men også dersom du skulle 
ha konflikt med forvaltningen og er 
avhengig av å få løst konflikten i 
domstolene. De skal kunne følge deg hele 
veien. Utvalget foreslår å skrape vergemåls- 
loven og erstatte den med en lov som gir 
rett til beslutningsstøtte. Og at verger 

erstattes med beslutningsrådgivere for 
voksne. Tilsvarende foreslår de endringer  
i reglene om fratakelse av rettslig handle-
evne og bruk av tvang. Dette er en helt ny 
måte å tenke på, fremhever Kaldheim. Det 
må innarbeides i lovgivningen, og det må 
innarbeides i praksis.

Opplæring
Utvalget foreslår at opplæringsloven endres 
slik at elever skal undervises av en lærer. 

De foreslår at det utarbeides mal  
og veileder for individuelle opplærings- 
planer, for å balansere det som er en 
innebygget motsetning, nemlig hensynet 
til det individuelle og behovet for at det  
er læringsmål å forholde seg til.

Alle hører hjemme i et skolefellesskap,  
i et klassefellesskap. Det er utgangs- 

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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punktet. Dilemmaet oppstår for de barna 
som har de aller største behovene. Der har 
utvalget delt seg. Følger man prinsippene  
i FN-konvensjonen er det ikke rom for 
spesialisering i betydningen å ta ut elever, 
etablere kompetansesenter, spesialskoler. 
Konvensjonen er krystallklar på det, 
hevder han.

Men dilemmaene med alle slike 
konvensjoner er målkonflikter. Hva gir  
det beste tilbudet for barna. Og særlig  
for de barna som har de største behovene 
og de mest komplekse utfordringene.  
Her har utvalget delt seg, og det fins gode 
argumenter for begge standpunkt, 
understreker Kaldheim. 

Men dere er nødt til å velge, sier han  
til forsamlingen.  Dere er nødt til det.  
Når dere skal skrive høringsuttalelser må 
dere støtte den ene eller den andre, eller  
så får dere komme opp med deres eget 
forslag. Det er de tre mulighetene.

Arbeid
Kommunale dagsenter har vokst frem 
etter reformen. De har veldig varierende 
innhold, fra god kvalitet med vekt på 
aktiviteter som kan ligne arbeid, til 
innhold med alt for høy vaffelfaktor. 

Det handler om balanse, men 
spørsmålet er om arbeidsdelen har blitt 
godt prioritert eller jekket ned, og om 
omsorg og fritid blir for dominerende. 
Svarene vil være forskjellig fra sted til sted, 
for variasjonene er formidabel rundt om  
i landet.

I industrisamfunnets tenkning var 
inntektssikringen det helt avgjørende. Men 
arbeid er mer enn penger. Arbeid handler 
om mening, nytte, strukturering av hver-
dag, tilhørighet, sosialt fellesskap og så 
videre. Hvis dere var i selskap i helgen,  
og noen spurte hvem du er, så ville du bli 
veldig overrasket, for du ville ikke fått det 
spørsmålet. Du ville fått et annet spørsmål: 
Hva gjør du? 

Arbeid er sentralt, og det må tilrette-
legges for at alle får delta i arbeidslivet. 
Men hvem skal ha ansvaret for dette? 
Noen må ta ansvar, og utvalget foreslår at 
det er kommunene som skal gjøre det. 
Men det betyr jo at vi også da må tenke 
arbeid hele veien, fra barnehage og skole, 
videregående opplæring og så videre og 
ikke bare fokusere på dagliglivets gjøremål. 
Alle som har sett på videregående 
opplæring vet jo at mange utviklings-
hemmede får mye trening i dagliglivets 
gjøremål. De får ikke tilsvarende trening  
i det å kunne jobbe. Når man da kommer 
til arbeidsevnevurderingen, har NAV-
loven, paragraf 14 en åpning for å gjøre 
unntak. Og departementet har gjort et 

Gjøvik Kunst- og kulturskole. Foto: Jarle Eknes.
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slikt unntak, slik at retten til arbeids- 
evnevurdering ikke omfatter utviklings- 
hemmede. Utvalget mener at arbeids- 
evnevurdering også må omfatte 
utviklingshemmede. 

Videre mener de at ordningen for 
individuell støtte på arbeidsplassen  
ikke må være tidsavgrenset for tre år,  
slik ordningen er i dag. Det må være 
muligheter for at de som har et varig  
behov kan få varig oppfølging.

VTA
Så har vi den store diskusjonen om varig 
tilrettelagt arbeid. VTA. Dette er en 
ordning som ble laget for utviklings- 
hemmede, forteller Kaldheim. 7 av 10  
på 90-tallet som hadde en VTA-plass var 
utviklingshemmet. Og nå ser vi at det 
gjelder rundt 3 av 10. Så utviklings- 
hemmede skyves ut og taper konkurransen 
om de arbeidsplassene som ble laget for 
dem. Det er vi nødt til å gjøre noe med. 
Og svaret på det er ikke bare å etablere 
flere VTA-plasser - som utviklings- 
hemmede ikke får.

Helse og omsorg
Vi ønsker og forventer at vi får et 
tjenestetilbud som er tilpasset det behovet 
som jeg som bruker har. Og når vi da går 
ut og sjekker om det også skjer for 
utviklingshemmede, så finner vi at det slett 
ikke er tilfelle, forteller Kaldheim. Veldig 
ofte er utviklingshemmede tildelt en 
pakkeløsning. Det er avhengig av hvilken 
kommune du bor i, hvilken adresse du har, 
hvilket bofellesskap du bor i. Og bofelles -
skapet leverer disse tjenestene, enten du 
trenger det eller ikke. Det er ikke 

likeverdige helse- og omsorgstjenester, 
mener han.

Kompetanse
Det gjøres mye flott arbeid på å utvikle 
kompetanse for mange grupper av ansatte, 
men det er noen grupper som 
nedprioriteres, og det er bl.a. de som jobber 
med utviklingshemmede. I mange 
kommuner vil det være rundt 1 av 10 
ansatte i kommunene som jobber med 
utviklingshemmede. Det er en av de 
største gruppene. Kaldheim mener det må 
være samme planlagte, systematiske, 
dedikerte innsats for å løfte og fornye 
kompetansen hos dem som hos andre. 

Det er også et problem at mange ansatte 
hentes inn rett fra gaten. Uten noen form 
for kompetanse. Utvalget mener at vi må 
sette en stopper for dette. Vi må sørge for 
at alle som får ansvar for å følge opp en 
person har et minimum av kompetanse i 
form av et obligatorisk grunnkurs. Og så 
trenger vi mer forskning og et kraftig 
forskningsprogram på dette området, 
avslutter Osmund Kaldheim, leder for 
Rettighetsutvalget som står bak NOU én 
med den sympatiske tittelen På lik linje.
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