
 

 

     

Notat 

Side 1   

 

 

Fra: Forbruker-, rettighets- og 

likestillingsavdelingen 
 

Familie- og oppvekstavdelingen 

 

 

 

Dato: 22.04.2015 

Saksnr.: 13/4343   

Saksbehandler: Georg Hilmar Antonsen 

   

 

 

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne  

- vurdering av merknader fra sivilt samfunn til utkast til Norges første rapport 

 

Norge skal levere sin første rapport til komiteen som overvåker FN konvensjonen om 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (se vedlegg) innen 03.07.2015. Utkast til 

første rapport har nå vært sendt på høring og vi har i alt mottatt 22 høringssvar. Følgende 

organisasjoner har gitt høringssvar: 

 

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  

 Norges Handikapforbund stiller seg bak FFOs høringsvar og har i tillegg merknader til 

artikkel 20  

 Unge funksjonshemmede 

 Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) 

 Atlas alliansen 

 Norges Blindeforbund (NBF) 

 Hørselshemmedes Landsforbund (HLD) 

 Norges Døveforbund (NDF) 

 Ryggmarksbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RHF) 

 Dysleksi Norge 

 Borgerrettstiftelsen – STOPP DISKRIMINERINGEN 

 WSO We Shall Overcome 

 Walter Keim 

 UNICEF Norge 

 Redd Barna 

 Røde Kors 

 Utdanningsforbundet 

 Norsk psykologforening 

 Norsk senter for menneskerettigheter (så langt ikke lagt ut på regjeringen.no) 

 Språkrådet 

 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) (så langt ikke lagt ut på 

regjeringen.no) 

Til: 

Kopi: 
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 Advokatforeningen (så langt ikke lagt ut på regjeringen.no) 

 

Lenke til høringsuttalelsene: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---fn-konvensjonen-om-rettighetene-til-

mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne-crpd/id2398725/ 

 

Alle høringssvar er viktige. Vi ber imidlertid FOA se spesielt på høringssvaret fra 

paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon har fått oppdraget med levering av såkalt ”skyggerapport” på vegne av 

sivilt samfunn. Det er høringssvarene på artiklene 7, 22 og 23 som er mest aktuelle for FOA. 

 

Nærmere om de enkelte høringsuttalelsene som er aktuelle for FOA 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO): FFO mener i sine generelle merknader at det 

ikke redegjøres godt nok for utfordringer og praktisering av lovverk. FFO ønsker referanse til 

lovverk på området. FFO har videre merknader til redigeringen.  FFO har merknader til alle 

artikler (unntatt artikkel 18).  

 

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU): NFU har merknader til de fleste av artiklene.  

 

Borgerrettstiftelsen – STOPP DISKRIMINERINGEN: Deler FFOs betraktninger. Rapporten 

mangler redegjørelse for konkrete innsatser. I tillegg har Borgerrettsstiftelsen merknader til: 

 artikkel 4 Generelle forpliktelser (relevant for BLD) 

 artikkel 5 Likhet og ikke-diskriminering (relevant for BLD) 

 artikkel 8 Bevisstgjøring (relevant for KUD og BLD) 

 artikkel 9 Tilgjengelighet (relevant for KMD og BLD) 

 artikkel 11 Risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner (relevant for JD) 

 artikkel 13 Tilgang på rettsystemet (relevant for JD) 

 artikkel 14 Frihet og personlig sikkerhet (relevant for HOD) 

 artikkel 16 Frihet fra utnytting, vold og misbruk (relevant for JD og BLD) 

 artikkel 19 Retten til selvs. liv og til å være en del av samfunnet (relevant for KMD) 

 artikkel 21 Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang på info. (relevant for KMD) 

 artikkel 23 Respekt for hjemmet og familien (relevant for BLD) 

 artikkel 29 Deltakelse i det politiske og offentlige liv (relevant for KMD) 

 

UNICEF Norge: UNICEF Norge har merknader til: 

 artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne (relevant for HOD) 

 artikkel 10 Retten til liv (relevant for HOD) 

 artikkel 16 Frihet fra utnytting, vold og overgrep (relevant for JD) 

 artikkel 23 Respekt for hjemmet og familien (relevant for HOD, KMD og BLD) 

 artikkel 24 Utdanning (relevant for KD og HOD) 

 artikkel 25 Helse (relevant for HOD) 

 

Redd Barna: Redd Barna er kritisk til at en ikke har benyttet fotnoter/referanser. Referanse til 

lovverk burde vært bedre. Oversikt over tiltak mangler. Redd Barna savner en vurdering av 

hvordan lovgivningen etterleves. Redd Barna savner et overordnet barneperspektiv. Redd 

Barna har merknader til: 

 artikkel 5 Likhet og ikke-diskriminering (relevant for BLD) 

 artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne (relevant for BLD) 
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 artikkel 8 Bevisstgjøring (relevant for BLD) 

 artikkel 10 Retten til liv (relevant for HOD) 

 artikkel 12 Likhet for loven (relevant for HOD) 

 artikkel 14 Frihet og personlig sikkerhet (relevant for HOD) 

 artikkel 17 Vern om personlig integritet (relevant for HOD) 

 artikkel 19 Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet (relevant for 

HOD og BLD) 

 artikkel 20 Personlig mobilitet (relevant for KD) 

 artikkel 21 Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon (relevant for alle) 

 artikkel 22 Respekt for privatlivet (relevant for BLD) 

 artikkel 23 Respekt for hjemmet og familien (relevant for HOD, og BLD) 

 artikkel 24 Utdanning (relevant for KD) 

 artikkel 25 Helse (relevant for HOD) 

 artikkel 26 Habilitering og rehabilitering (relevant for HOD) 

 artikkel 28 Tilfresstillende levestandard og sosial beskyttelse (relevant for ASD, 

KMD, JD og BLD) 

 artikkel 29 Deltakelse i det politiske og offentlige liv (relevant for BLD) 

 artikkel 30 Delt. i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett (relevant for KUD) 

 artikkel 32 Internasjonalt samarbeid (relevant for UD) 

 

Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet har merknader til: 

 artikkel 6 Kvinner med nedsatt funksjonsevne (relevant for ASD) 

 artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne (relevant for BLD) 

 artikkel 9 Tilgjengelighet (relevant for KD) 

 artikkel 24 Utdanning (relevant for KD) 

 

 artikkel 29 Deltakelse i det politiske og offentlige liv (relevant for ASD, KUD og 

KMD) 

 artikkel 30 Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett (relevant for 

KUD og ASD) 

 artikkel 31 Statistikk og innhenting av data (relevant for alle departement) 

 

Vedlagt følger utkast til Norges første rapport pr. 20. april 2015. Vi ber FOA vurdere om 

innspillene i høringsrunden fra sivilt samfunn skal medføre endringer og/eller tilføyelser i 

rapporten.  Eventuelle endringer og/eller tilføyelser legges inn i vedlagte utkast til rapport. 

Bruk funksjonen ”spor endringer” slik at det framkommer hvor endringene er gjort. Oppdatert 

rapport sendes som e-brev til Georg Antonsen (gan@bld.dep.no) innen 06.05.2015. Det er 

viktig at fristen overholdes. 

 

Vedlegg 
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