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INNLEDNING 

Dette er sivilt samfunns rapport til FN om Norges implementering av FNs konvensjon for rettighetene 
til personer med nedsatt funksjonsevne (heretter omtalt som CRPD). Denne samarbeidsrapporten tar 
for seg alle artiklene i konvensjonen og belyser menneskerettighetsaspektet for funksjonshemmede i 
Norge. Rapporten inneholder kommentarer og anbefalinger til komiteen.

Rapporten er basert på et bredt samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner og andre  
organisasjoner i Norge. Det er arrangert åpne innspillmøter samt flere høringsrunder blant organisa-
sjonene vedrørende selve rapporten. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har behandlet innspill 
og deltatt aktivt i skrivearbeidet. Rapporten er grundig dokumentert gjennom referanser til forskning, 
praksis og erfaringer fra funksjonshemmedes organisasjoner. 

Det er CRPD-koalisjonen som står ansvarlig for rapporten. Koalisjonen består av fire paraplyorganisasjo-
ner i tillegg til ytterligere ti organisasjoner fra sivilt samfunn. Paraplyorganisasjonene er: 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med 84 medlemsorganisasjoner, Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) med tre medlemsorganisasjoner og Unge funksjonshemmede 
med 37 medlemsorganisasjoner og Atlas-alliansen med 17 medlemsorganisasjoner. Paraplyorganisasjonen 
Atlas-alliansen er satt sammen av funksjonshemmedes organisasjoner med internasjonalt engasjement. 
Noen av organisasjonene er medlemmer av flere paraplyorganisasjoner.

De fleste av organisasjonene som står bak rapporten, er representative organisasjoner av og med funk-
sjonshemmede, der funksjonshemmede selv utgjør majoriteten av ansatte, styremedlemmer og frivillige. 
De fleste organisasjonene jobber både på nasjonalt og lokalt nivå. Flere av dem jobber også internasjonalt. 
En utfyllende liste over organisasjonene som er en del av koalisjonen, følger på side 46. 

Barne-, familie- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har bidratt med 
økonomisk støtte til arbeidet med rapporten.
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CRPD er ikke inkorporert i norsk rett. Tolkningserklæringene begrenser konvensjonens rettsvern. 
Tilleggsprotokollen er ikke signert eller ratifisert. Norsk lov gir hjemmel til å bruke tvang og å frata 
selvbestemmelse med utgangspunkt i diagnose. Paradigmeskiftet fra «substitute decision-making» 
til «supported decision-making» (beslutningsstøttesystem) er ikke gjennomført. På områder hvor 
lovgivningen er i overensstemmelse med konvensjonen, forekommer det en praksis som er uforenelig 
med CRPD, og funksjonshemmede får ikke nødvendigvis oppfylt rettighetene sine, selv om de etter 
loven har rettigheter. Adgangen til fri rettshjelp er svært begrenset. Det kommunale selvstyret innebærer 
ulikheter ved tildeling av tjenester og ytelser avhengig av hvilken kommune personen bor i. Det er dårlig 
koordinering og manglende helhetlig, tverrfaglig tilnærming mellom sektorene. Det er uklart hvordan 
lokale myndigheter forholder seg til konvensjonen, samt hvilken opplæring fagfolk får. Det er svakheter i 
dokumentasjon, forskning og statistikk om diskriminering av funksjonshemmede, samt manglende bruk 
av rettighetsindikatorer for måling av nasjonal gjennomføring av CRPD. Det mangler forskning 
på sammensatt diskriminering.

Kjønnsperspektivet mangler ofte i utredninger om funksjonshemmede (artikkel 6). Prinsippet om 
barnets beste er ikke presisert i sentrale lover for funksjonshemmede. Det er forsket lite på oppfyllelse av 
funksjonshemmede barns rett til å bli hørt, delta og medvirke og ha innflytelse i beslutningsprosessene 
(artikkel 7).

Bygg, transport og utearealer er ikke tilstrekkelig tilgjengelige for funksjonshemmede. Det er ikke gitt 
tidsfrister for når eksisterende bygg og transportmidler skal være universelt utformet. Funksjonshemme-
de er ikke sikret tilgang til varer, tjenester og informasjon (artikkel 9). 

Vergemålsloven gir myndighetene mulighet for å frata en person helt eller delvis den rettslige handleev-
nen og setter som vilkår at personen må ha en diagnose. Ordningen med faste verger ivaretar ikke kon-
vensjonens krav til å få støtte på grunnlag av egen vilje og preferanser. Flere andre lover har regler som 
gjør at mennesker i praksis mister den rettslige handleevnen (artikkel 12). 

Psykisk helsevernloven gjelder mennesker med «alvorlig psykisk lidelse», og hjemler frihetsberøvelse og 
tvangsbruk. Personer med utviklingshemming og annen kognitiv funksjonsnedsettelse utsettes også for 
tvang og makt, og det er indikasjoner på en kraftig økning i bruken av tvang (artikkel 14). Det forekom-
mer omfattende bruk av tvungen medisinering med hjemmel i psykisk helsevernloven. Elektrosjokk gis 
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uten informert samtykke, angivelig med utgangspunkt i nødrettsprinsippet (artikkel 15). 

Funksjonshemmede utsettes for overgrep i betydelig større grad enn andre, og gjerningspersonene får 
mildere straff. Funksjonshemmede utsettes for fordomsbasert diskriminering som mobbing, trakasse-
ring, utestengning, vold, hatprat og hatkriminalitet (artikkel 16).

Mange funksjonshemmede får ikke bo slik de ønsker. Kommunale tjenestetilbud er ofte lite fleksible og 
organiseres ofte uten å ivareta den enkeltes ønsker (artikkel 19). Funksjonshemmede får ofte opplæring 
på andre steder enn andre elever. Skolene har dårlig tilgjengelighet. Funksjonshemmede har lavere utdan-
ning enn befolkningen ellers (artikkel 24). Andelen funksjonshemmede som er i arbeid (43 prosent), er 
langt lavere enn den øvrige befolkningen (73,3 prosent). Tallene er fra 2017, men har vært stabile i flere 
tiår, uavhengig av konjunkturer og tiltak (artikkel 27). 

Vi oppfordrer regjeringen til å: 

1. Iverksette og fremme et nødvendig skifte i forståelsen av begrepet «funksjonshemming». 
 Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere som har et fullverdig sett med rettigheter  
 og plikter.

2. Sikre den juridiske statusen til CRPD ved å inkorporere konvensjonen i den norske 
 menneskerettsloven. 

3. Avskaffe diskriminerende tvangslovgivning. Sikre retten til selvbestemmelse og retten til å motta  
 nødvendig støtte til å utøve den rettslige handleevnen. Dette skal omfatte retten til å velge eller  
 velge bort støttealternativer, basert på den enkeltes rett til fritt og informert samtykke.
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1. CRPD ble ratifisert med tolkningserklæringer til artikkel 12, 14 og 25. Tolkningserklæringene begrenser 
konvensjonens rettsvern og er i strid med målet og hensikten med traktaten.2  Tilleggsprotokollen er ikke 
signert eller ratifisert.3 

2. CRC, CEDAW og CERD er implementert i norsk lov gjennom menneskerettsloven4  eller annen 
lovgivning.5 CRPD er ikke inkorporert i norsk lov. Ved tolkningskonflikt mellom norsk lov og konvensjo-
nen, vil norsk lov gå foran så lenge konvensjonen ikke er implementert i menneskerettsloven. Høyesterett 
har anerkjent at konvensjonen får begrenset betydning når rekkevidden av vergemålslovens bestemmelse 
om rettslig handleevne skal fastlegges. Dette til tross for at bestemmelsen åpenbart bryter med CRPD.6

3. Hensynet til funksjonshemmede er utelatt fra sentrale utredninger, politikk og programmer om makt, 
demokrati, likestilling og mangfold. Den norske likestillings- og mangfoldspolitikken fokuserer hoved- 
sakelig på kjønn og etnisitet, ikke funksjonshemming.7 Regjeringen presenterte nylig den nasjonale  
strategien for likestilling av funksjonshemmede. Kapittelet om selvbestemmelse, involvering, deltakelse og 
inkludering er hovedsakelig begrenset til valgdeltakelse og adkomst til rettslokaler. Strategien inneholder 
få nye initiativ, og omfatter kun små steg for inkludering av funksjonshemmede som likestilte borgere i 
den generelle politikken for mangfold og diskriminering.

4. Paradigmeskiftet fra «substitute decision-making» (ta beslutninger på vegne av noen) til «supported 
decision-making» (tilby støtte til å ta beslutninger) er ikke gjennomført. Norsk lov gir hjemmel til å bruke 
tvang mot og ta frihet og selvbestemmelse fra personer med antatte kognitive og psykososiale funksjons-
nedsettelser. Se artikkel 12, 14 og 15.

5. Funksjonshemmede får ikke nødvendigvis rett, selv om de etter loven har rett. Selv på områder der lov-
givningen stort sett oppfyller konvensjonen, forekommer det ofte praksis som er uforenelig med CRPD. 
Erfaringer fra funksjonshemmedes organisasjoner, ombudene8 og offentlige tilsynsorgan som fylkesmenn9  
og Helsetilsynet10, viser at implementeringen av nødvendige tiltak som skal sikre funksjonshemmedes 
rettigheter, er utilstrekkelig. Begrenset adgang til fri rettshjelp gjør det vanskelig å kreve sin rett gjennom 
rettssystemet.

6. CRC-komiteen har pekt på de enorme forskjellene mellom kommunene. Det kommunale selvstyret 
innebærer ulikheter ved tildeling av tjenester og ytelser avhengig av hvilken kommune personen bor i.11  
Manglende kommunal oppfølgning av nasjonale lover og retningslinjer har få eller ingen konsekvenser  
for kommunene. Se særlig artiklene 19, 20, 23, 24, 25 og 26.12  

7. Ulike sektorer er ansvarlige for å sikre funksjonshemmede lik rett som andre, innenfor sine områder 
(arbeid, utdanning, transport, helse osv.). Det er dårlig koordinering og manglende helhetlig tverrfaglig 
tilnærming mellom sektorene når det kommer til saker som angår funksjonshemmede. 

Formål, definisjoner, generelle prinsipper og forpliktelser

ARTIKKEL 1–4
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8. Kommunene har lite kunnskap om CRPD.13  Det er uklart hvilken (hvis noen) opplæring fagfolk i 
staten, fylkeskommunene og kommunene får om CRPD. 

9. Funksjonshemmedes organisasjoner blir hvert år konsultert i generelle saker på nasjonalt nivå14 og har 
status som rådgivende organer for juridiske dokumenter. Det finnes imidlertid ikke lenger et helhetlig 
nasjonalt rådgivningsorgan som aktivt involverer og rådfører seg med funksjonshemmedes organisasjoner 
på regelmessig basis. 

10. Dokumentasjon, forskning og statistikk om diskriminering av funksjonshemmede mangler eller er 
unøyaktig. Fagmiljøer og forskere forholder seg i liten grad til CRPD.

A.  Trekke tolkningserklæringene til artikkel 12, 14 og 25.
B. Ratifisere tilleggsprotokollen. 
C. Sikre den juridiske statusen til CRPD ved å inkorporere konvensjonen i den norske 
 menneskerettsloven.
D.  Inkludere funksjonshemming og funksjonshemmede i alle studier, politikk og programmer   
 som har som mål å fremme mangfold, likestilling og anti-diskriminering.
E.  Iverksette paradigmeskiftet fra «substitute decision-making» til «supported decision-making». 
F.  Gjennomgå og endre lovgivningen som hindrer Norge i å realisere CRPDs formål, og sikre at den  
 nye lovgivningen ikke diskriminerer funksjonshemmede. 
G.  Kartlegge i hvilken grad rettighetsoppnåelse avhenger av bostedskommune og avdekke årsakene  
 til dette. 
H.  Sikre at funksjonshemmede mottar informasjon om rettigheter, og tilby gratis rettshjelp på  
 områder som står sentralt for rettighetene til funksjonshemmede. 
I.  Sørge for at den planlagte handlingsplanen inneholder konkrete, målbare mål/tiltak som følges   
 opp med budsjettmessige midler som sikrer implementeringen sentralt, regionalt og lokalt.  
 Sikre koordineringen mellom sektorene og en helhetlig tverrfaglig tilnærming. 
J.  Iverksette en nasjonal opplæringsstrategi for CRPD for fagfolk og personale som arbeider på  
 områder forbundet med funksjonshemmedes rettigheter, både sentralt og lokalt. 
K.  Utvikle statistikk og dokumentasjon fra alle områder som er aktuelle for rettighetene til 
 funksjonshemmede. 
L. Gjeninnføre en helhetlig sektorenhet på nasjonalt nivå som aktivt involverer og rådfører seg med  
 funksjonshemmedes organisasjoner og gir organisasjonene reell innflytelse på retningslinjer og   
 politikk.  

Anbefalinger: 
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11. Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL) forbyr direkte og indirekte diskriminering på alle  
samfunnsområder.15  

12. Loven hjemler plikt til universell utforming, og plikt til å sikre egnet individuell tilrettelegging.  
Plikten til egnet individuell tilrettelegging er imidlertid avgrenset til fire utvalgte samfunnsområder:  
arbeid, barnehage, utdanning og kommunale tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.  
Plikten gjelder for tilrettelegging som ikke utgjør en uforholdsmessig byrde, se LDL §§ 20, 21 og 22. 
Definisjonen på universell utforming i LDL omfatter kun fysiske forhold, ikke produkter. Det er uklart 
hvilke tilretteleggingsplikter for tilgang til varer, tjenester og informasjon som kan utledes av forbudet 
mot indirekte diskriminering.16  Se artikkel 9.

13. Nedsatt funksjonsevne er det diskrimineringsgrunnlaget Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO) fikk flest klager på i perioden 2009 til 2016.17  Det er grunn til å anta at det er store mørketall.18 
 
14. Diskrimineringsvernet er ikke tilstrekkelig effektivt. Manglende mulighet til sanksjoner og snever 
adgang til fri rettshjelp innebærer manglende oppfyllelse av rettigheter i diskrimineringssaker.  
Diskrimineringsnemnda er et administrativt organ med begrenset mulighet til å ilegge oppreisning og  
erstatning. Nemnda kan bare ilegge oppreisning i arbeidsforhold og kan bare treffe vedtak om erstatning 
for økonomisk tap i enkle saksforhold.19  Krav om oppreisning og erstatning må forøvrig fremmes for  
domstolene. Når nemnda behandler saker som gjelder forskrifter eller vedtak gitt av et offentlig forvalt-
ningsorgan, kan nemnda bare avgi en «uttalelse» og ikke fatte vedtak om hvorvidt forholdet er i strid  
med LDL.20 Det er ikke nødvendig å klage til nemnda før saken tas til de vanlige domstolene. Svært få  
diskrimineringssaker bringes inn for domstolene.21  Det gis ikke rettshjelp i diskrimineringssaker, se  
artikkel 13.

15. Det finnes lite forskning på og kunnskap om sammensatt diskriminering, for eksempel diskriminering 
på grunnlag av nedsatt funksjonsevne kombinert med etnisitet, livssyn, seksuell orientering osv.22  

16. Bruk av tolk er i mange tilfeller nødvendig for å oppnå likeverdig tilgang til helsetjenester. Familier  
med innvandrerbakgrunn som har funksjonshemmede barn, har dårligere tilgang til offentlige tjenester 
enn andre barn. Dette skyldes kommunikasjonsproblemer og lite kjennskap til velferdssystemet.23  Det 
samme er tilfellet for funksjonshemmede, særlig eldre med nasjonal minoritetsbakgrunn, for eksempel 
kvener eller medlemmer av romanifolket, og funksjonshemmede med samisk bakgrunn. Disse gruppene 
får ofte ikke likeverdige tilrettelagte tjenester, både på grunn av kulturelle og språklige barrierer, samt  
manglende kunnskap om systemet som støttetjenesten driftes i.24 

ARTIKKEL 5

Likhet og ikke-diskriminering
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Anbefalinger: 

A.  Sikre at omorganiseringen av LDO og Diskrimineringsnemnda ikke svekker ombudets mandat  
 til å fremme likestilling og arbeide mot diskriminering.

B.  Øke ressursene til LDO for å gjøre ombudet i stand til å bistå funksjonshemmede med å klage   
 saker inn for Diskrimineringsnemnda, herunder saker om sammensatt diskriminering.

C.  Evaluere det gjeldende diskrimineringsforbudet.

D.  Utvide Diskrimineringsnemndas sanksjonsmuligheter til å kunne ilegge oppreisning i saker  
 utover diskriminering i arbeidslivet, og å utvide Diskrimineringsnemndas sanksjonsmuligheter 
  til å kunne ilegge erstatning i flere saker.

E.  Innhente økt kunnskap om sammensatt diskriminering av funksjonshemmede.

F.  Sikre at funksjonshemmede som er nevnt i fortalen, bokstav p), mottar likestilte og tilrettelagte  
 tjenester uavhengig av bosted, og at de mottar tilrettelagt informasjon om retten til tjenester.
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Anbefalinger: 

ARTIKKEL 6

Kvinner med nedsatt funksjonsevne

17. Norge mangler god nok statistikk på funksjonshemmede kvinner. Det skyldes manglende forskning 
på sammensatt diskriminering. Det inntas sjelden et kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemme-
de, og i kjønnsforskning fokuseres det i liten grad på funksjonshemmede kvinner.25  Selv om politikken 
for likestilling mellom kjønn hevdes å være flerdimensjonell, finnes det ingen initiativer eller målrettede 
tiltak som omfatter nedsatt funksjonsevne.26 Det finnes ingen studier om diskriminering av funksjons-
hemmede jenter/kvinner sammenliknet med diskriminering av funksjonshemmede gutter/menn.27 

18. Kvinner med nedsatt funksjonsevne utsettes oftere for vold enn menn med nedsatt funksjonsevne. 
Se artikkel 16. 

19. Flere funksjonshemmede kvinner arbeider deltid (53,3 prosent) enn menn (27,6 prosent).28

20. En verge kan kreve at en funksjonshemmet kvinne utfører tvangsinngrep som abort eller sterili-
sering.29 Se artikkel 17. Hvor mange som blir utsatt for tvungen abort eller sterilisering, er usikkert.  I 
henhold til abortloven kan vergen begjære abort dersom kvinnen er «alvorlig sinnslidende eller psykisk 
utviklingshemmet i betydelig grad».30 

A. Funksjonshemmede kvinner må inkluderes i politikk og innsatser som er særlig rettet mot  
 kvinner eller har som mål å styrke kvinners stilling.

B. Problemstillinger som angår funksjonshemmede kvinner spesielt, må gis særlig oppmerksomhet i  
 forskning og statistikk. 

C. Avskaffe lovgivning som tillater tvangsinngrep som abort eller sterilisering av funksjonshemmede  
 kvinner og jenter.
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Anbefalinger: 

21. I 2018 anbefalte Barnekomiteen at Norge sikret at prinsippet om barnets beste ble tilstrekkelig  
integrert i alle lovbestemmelser og i juridiske og administrative beslutningsprosedyrer.31 Prinsippet er  
imidlertid ikke presisert i sentrale lover for funksjonshemmede barn og unge, for eksempel i opplærings-
loven32 og pasient- og brukerrettighetsloven.33 
 
22. Det er forsket lite på oppfyllelse av funksjonshemmede barns rett til å bli hørt, delta og medvirke. 
Eksisterende forskning gir grunn til å tro at disse barna i mindre grad enn andre barn får oppfylt sin rett 
til å bli hørt. For eksempel involveres funksjonshemmede barn i liten grad i beslutninger som angår dem i 
skolesektoren.34

23. Funksjonshemmede barn medvirker i liten grad i kommunale beslutningsprosesser. Representasjons-
ordninger for ungdom, enten via kommunestyre for barn og unge eller barne- og/eller ungdomsråd,  
er valgfrie.35 Få av disse har representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner.36 Flere av ung-
domsrådene får begrenset opplæring i meningsfull deltakelse. De kan i praksis kun påvirke i et fåtall 
avgjørelser som angår dem direkte.37 
 
24. Barn i asylmottak er særlig sårbare. Få ansatte har kompetanse til å oppdage tidlige tegn på funksjons-
nedsettelser og til å sørge for at barna får den behandlingen og tilretteleggingen de trenger.38 
 
25. Det er lite kunnskap om barn som utsettes for sammensatt diskriminering og konsekvensene av dette.39

 

A.  Synliggjøre barnets beste som grunnleggende hensyn i lover som særlig berører 
 funksjonshemmede barn.
B.  Lovfeste kommunale medvirkningsorgan for barn og unge, med tilhørende nasjonale 
 retningslinjer, samt sikre at funksjonshemmede barn og unge inkluderes i disse organene, og i   
 praksis har en meningsfull mulighet til å delta i alle beslutningsprosesser som angår dem direkte.
C.  Gjennomføre en nasjonal utredning av barn og unges muligheter til å delta, bli hørt, og medvirke,  
 med særlig fokus på funksjonshemmede barn. 
D.  Sikre at funksjonshemmede barn i asylmottak får den behandlingen og tilretteleggingen de 
 trenger.
E.  Gjennomføre en nasjonal utredning av situasjonen for barn som opplever sammensatt 
 diskriminering, med sikte på å utvikle tiltak for å forbedre deres situasjon. 

ARTIKKEL 7

Barn med nedsatt funksjonsevne
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26. Diskriminering og fordommer mot funksjonshemmede er ikke anerkjent som et sentralt samfunns-
problem. Regjeringsplattformen fastslår at myndighetene skal bekjempe «rasisme, religiøs diskrimine-
ring, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet».40 

27. Det finnes få statlig initierte holdningskampanjer som sikrer bevisstgjøring om ikke-diskriminering 
basert på funksjonshemmedes rettigheter. Myndighetene driver bevisstgjøring om konvensjonen gjen-
nom finansiering av ad hoc-pregede initiativ foretatt av funksjonshemmedes organisasjoner. De store 
undersøkelsene staten har initiert om befolkningens holdninger til utsatte grupper, inkluderer ikke funk-
sjonshemmede.41 42 
  
28. Medias fremstilling av funksjonshemmede er ofte basert på stereotypier og fordomsfullt språk. I en 
rapport om mediedekning  fant forskerne en markant nedgang i oppslag om funksjonshemmede. Studien 
viste også at verken journalistutdanningen eller redaksjonene erkjente utfordringer knyttet til fremstilling 
av funksjonshemmede. CRPD er ikke pensum i journalistikkutdanningen.44

29. En undersøkelse som ble bestilt av den norske nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM, 
viser at innbyggerne mangler kunnskap om menneskerettigheter for funksjonshemmede. Funksjonshem-
mede er ikke nevnt blant de gruppene som utsettes for brudd på menneskerettigheter.45

  

A.  Inkludere funksjonshemmede i statlig initierte og finansierte undersøkelser, innsatser og 
 programmer om holdninger og inkludering på alle nivåer og alle arenaer.

B.  Innføre krav om opplæring om funksjonshemmede og CRPD i menneskerettsundervisningen i  
 grunnskolen og videregående.

ARTIKKEL 8

Bevisstgjøring

Anbefalinger: 
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30. Plan- og bygningsloven inneholder juridiske krav for å sikre at nye bygninger, inkludert arbeidsplasser, 
bygde uteområder, IKT og transportmidler er universelt utformet. Noen av kravene til tilgjengelighet 
(for eksempel snusirkel for rullestol i boliger og studentboliger) har blitt reversert i den siste byggtekniske 
forskriften fra 2017 (TEK17).46 
 
31. Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL) hjemler en plikt til generell tilrettelegging, avgrenset til 
universell utforming av fysiske forhold, dvs. bygg og bygde uteområder, IKT og transportmidler (unntatt 
skip og fly). Plikten omfatter kun virksomhet rettet mot allmennheten.47  Dette betyr blant annet at  
arbeidsplasser der allmennheten ikke har tilgang, ikke er omfattet av plikten. Plikten til universell  
utforming gjelder ikke dersom den innebærer en «uforholdsmessig byrde» for virksomheten.48  Et 
rundskriv fra 2010 utvider bruken av «uforholdsmessig byrde» på eksisterende bygninger, og begrenser 
dermed kravet til å sikre universell utforming.49

  
32. LDL pålegger offentlige og private virksomheter en plikt til å arbeide aktivt og målrettet for å frem-
me universell utforming i virksomheten. Diskrimineringsnemnda kan påpeke manglende oppfølging av 
aktivitetsplikten, men ikke sanksjonere unnlatelse.50 

33. I ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser er plikten til å ta hensyn til universell utforming ved nye 
anskaffelser styrket, men bare for anskaffelser over EØS-terskelverdien.51 Det gjelder også arbeidsplasser.

34. Det er ikke gitt tidsfrister for når eksisterende bygg og transportmidler skal være universelt utformet. 
Manglende tidsfrister, manglende sanksjoner og innskrenkende fortolkning av loven utgjør en kraftig 
svekkelse av lovens effekt for å bygge ned funksjonshemmende barrierer. Dette er ikke i samsvar med 
lovens formål og forarbeider. Forskriftsfestede tidsfrister var forutsatt i forarbeidene til loven i 2008, men 
er ikke tatt i bruk.52 Prosessen med å gjøre eksisterende bygg og transportmidler universelt utformet går 
for sakte. 

35. Evalueringen av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 
2009–2013: «Norge universelt utformet 2025»,53 viser om tiltak er gjennomført, men ikke om samfun-
net har blitt mer tilgjengelig. Brukermedvirkning er nesten ikke omtalt. I Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming i perioden 2015–2019 ble den tidfestede visjonen om at Norge skal være universelt 
utformet innen 2025, fjernet og erstattet med en visjon om et samfunn der alle kan delta.54  Dette er  
mindre forpliktende. Handlingsplanen lister opp allerede eksisterende tiltak på viktige områder og  
mangler framtidige konkrete og målrettede tiltak på tvers av sektorene, med øremerkede bevilgninger. 

36. Norge har ingen lov om tilgjengelighet til informasjon, kommunikasjon eller elektroniske tjenester.55  
Forskrift om universell utforming av IKT begrenses til å gjelde virksomheter som er rettet mot 

ARTIKKEL 9

Tilgjengelighet
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allmenheten, inkludert utdanningssektoren.56  Forskriften er begrenset til å gjelde automater og nettløs-
ninger, herunder digitale læremidler, og har unntak for direkte teksting og forhåndsinnspilt synstolking 
eller mediealternativer.

37. Etter påtrykk fra Sivilt samfunn satte Barne- og likestillingsdepartementet i 2008 i gang et arbeid for 
å utrede en eventuell innføring av en utvidet plikt for å sikre tilgangen til varer, tjenester og informasjon i 
den forrige diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.57  Usikkerhet rundt kostnadene for private tilbydere 
førte til at forslaget ble lagt bort. Tiltak nevnt i punkt 67 i statens rapport, sikrer ikke tilgang til varer, 
tjenester og informasjon for de som ikke kan bruke selvbetjeningstjenester. Heller ikke i arbeidet med ny 
felles likestillings- og diskrimineringslov ble tilgangen til varer og tjenester sikret.

38. Flere steder dekker ikke ledsagertjenesten overgangen mellom ulike transportmidler.58 59 
   
39. Ut over en standard for universell utforming av tjenester er det ikke laget veiledninger eller opplegg 
for opplæring av servicetilbydere.

A. Utarbeide handlingsplan for universell utforming som varer frem til 2025 med konkrete 
 tidfestede tiltak og tilstrekkelige økonomiske rammer. 

B. Vedta forskrifter med forpliktende tidsfrister for universell utforming av eksisterende bygg og   
 transportmidler.

C. Lovfeste tilgangen til varer, tjenester, informasjon og kommunikasjon og digitale tjenester på alle  
 samfunnsområder.

D.  Det må stilles krav om universell utforming i kjøretøyforskriften for bussklasse 1.

E.  Staten må aktivt sørge for universelt uformede sammenhengende reisekjeder innen 2025.

F.  Alle holdeplasser og stasjoner må ha skilt og visuelle tavler som viser rutetider, forsinkelser og   
 alternative reisemåter i øyehøyde.

Anbefalinger: 



17

ARTIKKEL 10

Retten til liv

40. Gjennomsnittlig levealder for personer diagnostisert med «psykose» eller «schizofreni» er omlag 20 
år kortere enn for resten av befolkningen.60 

41. Nyfødte barn som har tilstander som er definert som livstruende eller livsbegrensende (trisomi 13 og 
18), nektes helsehjelp uten at det er foretatt en individuell vurdering. Begrunnelsen for å ikke gi helsehjelp 
fattes på generelt grunnlag.61

A.  Sørge for at nyfødte som har tilstander som er definert som livstruende eller livsbegrensende, får  
 medisinsk behandling på grunnlag av individuell vurdering.

Anbefalinger: 
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42. Nødmeldingstjenesten er ikke fullt ut tilgjengelig for personer med sansetap, verken for å melde fra 
om en nødsituasjon, eller motta beskjed fra andre om at en krisesituasjon pågår (alarm). Abonnements-
ordningen for nød-SMS er ikke universell og krever forhåndsregistrering.62  Se artikkel 21.
 
43. Evakuering i nødsitusjoner blir ikke utført grunnet manglende evakueringsutstyr i bygninger og trans-
portmidler.63

 

A.  Utarbeide konkrete beredskapsplaner for katastrofer som ivaretar funksjonshemmede, og inklu- 
 dere funksjonshemmede i planleggingen og responsen for risikosituasjoner og nødsituasjoner.   
 Sikre at all informasjon om sikkerhet og beredskap blir gitt i tilgjengelige formater.

B.  Sørge for at alle bygg og transportmidler har evakueringsutstyr slik at funksjonshemmede sikres  
 en trygg og verdig evakuering. Sørge for at alle hoteller og andre overnattingssteder har alarm-  
 systemer for døve eller hørselshemmede dersom det skulle oppstå en nødsituasjon.

C.  Etablere en universelt utformet nødmeldingstjeneste som er tilrettelagt for både skriftlig og  
 muntlig kommunikasjon.

ARTIKKEL 11

Risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner

Anbefalinger: 
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44. Vergemålsloven64 bryter med artikkel 12.65  Loven åpner fortsatt for «substitute decision-making».  
Et beslutningsstøttesystem, «supporter decision-making», er ikke på plass.66  Opplæring i beslutnings-
støttesystemer og CRPD er ikke prioritert og igangsatt.67  

45. Vergemålsloven gir domstolene myndighet til å frata en person helt eller delvis den rettslige handle- 
evnen på grunnlag av kognitiv eller psykososial funksjonsnedsettelse.68 I disse tilfellene utnevnes det en 
verge, men det kan også utnevnes verger for personer som ikke formelt er fratatt den rettslige handle- 
evnen.

46. Basert på en legeerklæring kan fylkesmannen avgjøre hvorvidt en person har samtykkekompetanse. 
Det innebærer at mennesker med (antatt) kognitiv eller psykososial funksjonsnedsettelse kan fratas sam-
tykkekompetansen69 til å bestemme om det skal oppnevnes verge, hvem som skal oppnevnes, og hva ver-
gen skal oppnevnes for. Dette gjelder også en rekke andre avgjørelser i eget liv. Beslutningen om en person 
har samtykkekompetanse eller ikke, tas ofte av myndigheter som aldri har møtt personen det gjelder og 
uten at det foreligger en formell avgjørelse som kan overprøves.70  

47. Vergeoppdrag har ofte en generell utforming. En vurdering av om det er nødvendig med vergemål, 
blir ofte ikke gjennomført.71 Faste verger kan ha opptil 100 vergeoppdrag,72  ofte uten å møte de berørte 
personene. Denne praksisen kan vanskelig oppfylle konvensjonens krav til å få støtte på grunnlag av egen 
vilje og preferanser. Det finnes konkrete og dokumenterbare eksempler fra organisasjonene hvor faste 
verger lager samværsavtaler mellom personen og pårørende, omadresserer post, godkjenner regulering av 
telefonbruk, i strid med oppnevningen.73 Eksemplene viser at vergene går utenfor sitt mandat og regulerer 
områder i enkeltpersoners liv som bryter med grunnleggende menneskerettigheter.
 
48. Felles for bruk av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven,74 tvangsbruk ved somatisk 
helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A,75 og bruk av tvang etter helse- og om-
sorgstjenesteloven kapittel 976 er at disse lovene i praksis fører til at mennesker med antatt psykososial 
funksjonsnedsettelse, utviklingshemming eller andre kognitive funksjonsnedsettelser, mister den rettslige 
handleevnen. Det er i strid med CRPD.
 

A. Sikre at alle har en rettslig handleevne og får den støtten de selv trenger til å utøve sin rettslige   
 handleevne, ved å innføre lovgivning som er i tråd med CRPD. 
B. Staten må utvikle (og respektere) beslutningsstøttesystemer som ivaretar personens vilje og  
 preferanser for å sikre den enkeltes rett til selvbestemmelse.
C. Staten må sørge for systematisk opplæring om artikkel 12. 

ARTIKKEL 12

Likhet for loven

Anbefalinger: 
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49. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har ikke lik tilgang til rettssystemet, verken som part i en sak, 
som dommer, meddommer, tiltalt, offer eller innsatt.77   

50. Ulike funksjonsnedsettelser kan gjøre det nødvendig med hjelp og støtte til å ivareta egne rettigheter.78  
Rettsikkerheten er truet blant annet for døve, hørselshemmede,79 personer med kognitive funksjonsned-
settelser osv.80  Mange funksjonshemmede som ønsker å fremme sak for fylkesmannen, forliksrådet eller 
domstolene, har ofte ikke råd til advokat selv om de har behov for bistand. Rettshjelploven81 omfatter ikke 
viktige områder for funksjonshemmede, som skole, helse- og omsorgstjenester og diskriminering. FNs 
menneskerettskomité har kritisert rettshjelpsordningen for å være for snever.82  

51. På tross av lovbestemmelsene83 kan rettsalene være fysisk utilgjengelige og mangle tilstrekkelig kommu-
nikasjonsutstyr. Hørselshemmede opplever at domstolene overprøver deres tilretteleggingsbehov.84 

52. Avhør av funksjonshemmede stiller særlige krav til ikke-diskriminerende avhørsmetoder, men tas ikke 
alltid hensyn til.85 Barnehus,86 som er innredet med barneleker og barnemøbler, brukes til avhør av voksne 
med utviklingshemning. Det oppleves stigmatiserende. 

53. Det finnes ikke systematisk kunnskap eller statistikk på om funksjonshemmede barn har tilgang til 
rettssystemet på lik linje med andre barn, og om tilgangen er tilpasset alder og funksjonshemning i alle 
stadiene av saksgangen.87 Barnehusene fører bare statistikk for voksne utviklingshemmede. Det finnes ikke 
tall på hvor mange saker med funksjonshemmede barn som havner i retten, sammenlignet med andre saker 
med barn. Det er uklart hvordan det tilrettelegges for funksjonshemmede barn i sivile saker. 

54. Mennesker med sansetap nektes å utøve vervet som meddommere.88 

55. Personer med kognitive funksjonsnedsettelser er overrepresentert i fengslene.89 I fengsler blir innsatte 
med funksjonsnedsettelser behandlet annerledes enn andre innsatte. De blir ofte isolert på grunn av man-
glende tilgjengelighet og kunnskap om deres situasjon.90 

ARTIKKEL 13

Tilgang til rettssystemet
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A. Gjennomføre forskning på tilgang til rettssystemet for funksjonshemmede. Kartlegge om
  funksjonshemmede barn har tilgang til rettssystemet på en måte som er tilpasset  alder og 
 funksjonsevne. 
B. Endre rettshjelploven til å inkludere diskrimineringssaker, utdanning og saker om helse- og  
 omsorgstjenester, særlig saker knyttet til vold eller tvang. 
C.  Styrke og utvide tilskuddsordningen til ikke-statlige organisasjoner som yter rettshjelp til  
 funksjonshemmede.
D. Inkludere opplæring om funksjonshemning og CRPD blant advokater og dommere.
E.  Innføre tiltak som sikrer likestilt kommunikasjon ved domstolene.

56. Psykisk helsevernloven91 gjelder mennesker diagnostisert med «alvorlig psykisk lidelse». Loven 
regulerer frihetsberøvelse med grunnlag i psykososial funksjonsnedsettelse («alvorlig psykisk lidelse») 
med tilleggskriterier som omhandler behov for behandling eller fare for seg selv eller andre. I 2017 ble 
«i stand til å gi samtykke» lagt til i loven som nok et diskriminerende kriterium. Loven hjemler bruk av 
frihetsberøvelse og tvang i institusjon, inkludert kjemiske og mekaniske tvangsmidler. Den hjemler også 
tvangsbruk utenfor institusjon, se artikkel 15. 

57. Utvikling av frivillige tilbud som respekterer individets vilje og selvbestemmelse, herunder tilbud 
om medisinfri behandling, går for sakte, og gjelder bare for noen.92  Personer som er frihetsberøvet eller 
tvangsmedisinert etter psykisk helsevernloven, får ikke muligheten til å benytte seg av slike tjenester.

58. Bruk av tvang er tillatt etter pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A93 for å gi helsehjelp til  
personer som er vurdert til ikke å ha samtykkekompetanse, og etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjeneste-
loven,94 for personer med utviklingshemming. 

59. Til tross for at formålet med helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 er å unngå tvang og makt, har det 
skjedd en kraftig økning i tvangsbruk. I følge Helsetilsynet var det 179 personer med vedtak om bruk av tvang 
og makt i 2000.95 I 2016 hadde antallet økt til 2261 personer. I tillegg kommer et ukjent antall personer med 
utviklingshemning som har tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Forskning viser 
at retten til selvbestemmelse ikke er tilstrekkelig sikret når bruken av tvangsmidler vurderes.96  Det anslås at ca. 
25 % av alle utviklingshemmede som tar imot kommunale tjenester, vil ha opplevd tvang i løpet av livet.97  

ARTIKKEL 14

Frihet og personlig sikkerhet

Anbefalinger: 
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60. Hva som er et adekvat tvangstiltak, og hva som er kriteriene for hva som skal utløse iverksetting av 
tiltak, er uklare. Forskning viser mangel på kompetansepersonell i kommunene.98 Antall dispensasjoner 
fra utdanningskravene øker.99  Rapporter fra tilsynsmyndighetene avdekker at personalet ikke har kom-
petanse til å kunne identifisere tvang og makt. Videre avdekkes blant annet uhjemlet, unødvendig og 
vilkårlig inngripende tvangsbruk, manglende systemer for å unngå tvang og for å registrere og rapportere 
tvangsbruk.100  Selv om ulovlig tvang avdekkes, kan situasjonen forbli uendret i årevis.101 CRPD vurderes 
ikke i forskning eller tilsynsrapporter.102  

61. Eldre på sykehjem utsettes for tvangsbruk på grunn av fysiske, psykiske og kognitive funksjons- 
nedsettelser.103 104 
  
62. Bruk av tvang eller fysisk refselse er forbudt i skolen, men det er mulig å gripe inn i voldshandlinger 
dersom det er nødvendig.105 Det er eksempler på at skoler fører tvangsprotokoller.106 En undersøkelse i  
Vestfold fylke viste at 73 prosent av lærerne hadde brukt ulovlig tvang, særlig mot elever med utviklings-
hemming og personer med autismespekterdiagnoser. Alle elevene mottok spesialundervisning.107 108  
Tvang begrunnes ofte med at eleven er utagerende eller representerer en fare for seg selv, andre elever  
eller ansatte.109 

 A) Innføre lovgivning i samsvar med CRPD for å sikre at personer med faktisk (eller antatt) nedsatt  
 psykososial og kognitiv funksjonsevne får tilstrekkelig rettslig vern mot vilkårlige og uforholds-  
 messige tvangsinngrep på diskriminerende grunnlag.

B) Fortsette å bygge opp medikamentfrie og andre brukerstyrte tilbud, både hjemme, i boliger og   
 i samfunnet, inkludert likepersonstilbud, som respekterer ønskene, verdigheten og preferansene  
 som uttrykkes av  funksjonshemmede selv, og sikre at faktisk (eller antatt) funksjonsnedsettelse  
 aldri brukes til å ekskludere noen fra disse tjenestene.

C) Sørge for at ansatte som yter tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse, har den  
 nødvendige kompetansen.

D) Gjennomgå ordningene for kontroll og overprøving av rettighetene til funksjonshemmede på   
 sykehjem. 

Anbefalinger: 
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63. Tvangsinngrep etter psykisk helsevernloven110 omfatter blant annet skjerming/isolasjon,111 behand-
ling uten eget og informert samtykke (påtvunget inntak av ernæring eller legemidler, i form av injeksjon 
og piller),112  innskrenkning i kontakt med omverdenen,113  ransaking114 og tvangsmidler som belte- 
legging/reimer eller injeksjon av legemidler (i beroligende eller bedøvende hensikt, ikke som behand-
ling).115 Tvangsinngrep som tvangsmedisinering forekommer også i stor utstrekning utenfor institusjo-
nene, i hjemmet og i den private sfæren. Tvangstiltak, intervensjoner og innesperring er ikke tidsbegren-
set.116 FNs torturkomite og ØSK-komiteen har kritisert Norge for lovgivning og praksis.117

 
64. Psykotropiske legemidler, særlig depotsprøyter med langtidsvirkning, og elektrosjokk uten samtykke 
er inngripende og potensielt irreversible tvangsmidler som innebærer en krenkelse av retten til respekt 
for psykisk og fysisk integritet. Det finnes ingen reell oversikt over omfanget av tvangsmedisinering, eller 
hvor lenge personer faktisk utsettes for tvangsmedisinering. Antall tilfeller av tvangsmedisinering har økt 
helt siden 2013.118 

65. Bruk av elektrokonvulsiv terapi (ECT – elektrosjokk) krever et fritt og informert samtykke, men kan 
utføres med tvang hvis det hjemles i straffelovens nødrettsbestemmelse.119 Elektrosjokk som brukes med 
hjemmel i nødrett, kan ikke stanses eller påklages.120 Lovkravet er ikke tilfredsstilt.121 Det foreligger ikke 
nasjonal oversikt over bruken av tvangselektrosjokk eller elektrosjokk som behandling.122 123   

66. I 2013 anbefalte ØSK-komiteen «at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og  
irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov».124 

Det har ikke skjedd endringer i retning av denne anbefalingen. 

67. Innenfor institusjoner brukes også «skjerming» for å pålegge restriksjoner i aktiviteter i avdelingens 
fellesmiljø, eller for å holde personer helt eller delvis avskjermet fra andre, noe som ofte resulterer i isola-
sjonslignende forhold.125 20–35 prosent av pasientene i psykiatriske akuttavdelinger blir «skjermet».126  

68. For personer med faktisk eller antatt utviklingshemming eller psykososial funksjonshemming som 
bor i bofellesskap, finnes det eksempler på så omfattende og strenge husregler at det i praksis blir nedver-
digende behandling.127 128  Se artikkel 17 og 22.

ARTIKKEL 15

Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff
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69. Forskning viser at funksjonshemmede utsettes for overgrep i større grad enn andre.129 Risikoen for at 
en funksjonshemmet jente/kvinne utsettes for vold av nærstående er fire ganger større enn for andre.130   
Medieoppslag131 har vist at vold og overgrep foregår i boligfelleskap og institusjoner, uten at det blir 
varslet om eller anmeldt. Funksjonshemming kan føre til svekket troverdighet.132 Forskning og rett-
spraksis kan tyde på at gjerningspersoner har fått mildere straff i saker knyttet til seksuelle overgrep mot 
funksjonshemmede kvinner. I saker der ofrene er kvinner med kognitive og psykososiale funksjonsned-
settelser, har retten, i stedet for å bruke voldtektsparagrafen, valgt å dømme etter en særbestemmelse 
som skal gi disse kvinnene særlig vern mot seksuell utnytting, men som har lavere strafferamme.133 Det er 
gjort endringer i straffeloven for å sørge for riktig lovanvendelse, men det er uklart om dette har ført til 
endringer i praksis. CEDAW-komiteen har uttrykt bekymring for dette og anbefaler evaluering av lov- 
anvendelsen i voldtektssaker.134 
 
70. Det foreligger lite forskning og statistikk på forekomst og omfang av vold og seksuelle overgrep mot 
funksjonshemmede barn og unge. Det foreligger ingen systematisk registrering av dette hos barnevern, 
politi eller barnehus. Funksjonshemmede barn og unges bruk av hjelpetjenester som krisesentertjenester, 
støttesentre mot incest, alarmtelefon og barnehus er ukjent. Manglende statistikk gjør det vanskelig å 
vurdere om iverksatte tiltak sikrer at vold og misbruk oppdages, etterforskes og straffeforfølges.135 

71. Gjennom enkelttilfeller136 er det dokumentert omfattende fordomsbasert diskriminering som mob-
bing, trakassering, utestengning, vold, hatprat og hatkriminalitet mot funksjonshemmede på grunn av  
funksjonshemning. Få tiltak er iverksatt.137 Det er også gjort undersøkelser blant hørselshemmede og 

A.  Forby tvangsbruk av elektrosjokkbehandling (ECT). Sikre at informasjon om skadevirkninger  
 gis, at mindre inngripende behandling tilbys, og at samtykket er reelt frivillig og informert. 

B.  Forby bruk av tvangsmidler, tvangsmedisinering eller behandling uten fritt og informert 
 samtykke, fra personen det gjelder, ved lov.

C.  Sikre at alle som er utsatt for tvangsmedisinering, tvangselektrosjokk, behandling uten fritt og   
 informert samtykke, og andre brudd på artikkel 15, får et hurtig opphør av slik behandling og   
 beskyttelse mot gjentakelse.

Anbefalinger: 

ARTIKKEL 16

Frihet fra utnytting, vold og misbruk
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synshemmede barn, barn med cerebral parese og blant samer med funksjonsnedsettelse som dokumente-
rer stort omfang av mobbing.138 

72. Funksjonshemmede har siden 2013 hatt strafferettslig vern mot hatkriminalitet.139 140   

73. En stor omfangsstudie av hatytringer mot funksjonshemmede viser at vel 32 % har vært utsatt for 
hatytringer. Den viser også at 1/3 har kontaktet politiet.141 Funksjonshemmede er lavt prioritert i arbei-
det mot hatkriminalitet nasjonalt. Hatkriminalitet mot funksjonshemmede blir verken identifisert eller 
etterforsket som hatkriminalitet på grunn av manglende kompetanse hos politi og domstoler. Det er nylig 
utført en undersøkelse som bekrefter en tvil innad i rettssystemet om at vold kan være motivert av sterk 
motvilje til noens funksjonsnedsettelse. Vold mot funksjonshemmede registreres og dømmes isteden som 
andre former for kriminalitet, inkludert som kriminell handling mot «forsvarsløs person» under paragraf 
272(b) og 274(b) i straffeloven. 142 Lovverket for hatkriminalitet blir dermed lite brukt i praksis.

74. Halvparten av barnehusene har erfaring med at personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har vært 
utsatt for nettovergrep.143 

75. Ansatte i kommunene får ikke systematisk opplæring i hvordan de skal oppdage vold og overgrep,  
og få kommuner har rutiner for hvordan man skal følge opp saker med vold og overgrep etter at dette har 
blitt avdekket.144 

76. Bare 12 av 46 krisesentre for kvinner er universelt utformet.145 

77. Internasjonal forskning viser at i saker om vold og overgrep som blir etterforsket og straffeforfulgt, 
blir funksjonshemmede barn i mindre grad enn andre barn trodd.146 Det finnes ikke nasjonal forskning på 
området.

A.  Øke kompetansen i rettssystemet om funksjonshemmede som utsettes for vold og seksuelle 
 overgrep. 
B.  Kartlegge forekomsten av vold og seksuelle overgrep mot funksjonshemmede og igangsette 
 systematisk registrering innenfor barnevernet, politiet og barnehusene.
C.  Utarbeide målrettet og tilrettelagt informasjon til funksjonshemmede barn og voksne og fagfolk i  
 støtteapparatet om hvordan vold og misbruk kan forebygges og oppdages, og sikre tilgjengelige og  
 egnede rapporteringskanaler.
D.  Evaluere etterforskning og tiltale i saker hvor funksjonshemmede har blitt utsatt for seksuelle   
               overgrep, spesielt hvorvidt særbestemmelsen i straffelovens paragraf 295 anvendes i stedet for   
 paragraf 292.
E.  Sikre at funksjonshemmede inkluderes i alle innsatser og tiltak mot mobbing.  
F.  Igangsette opplæring for å forbedre kunnskapen i politiet, påtalemakten, dommerstanden og   
 politimyndighetene om riktig identifisering, registrering og saksgang ved hatkriminalitet.

Anbefalinger: 
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78. Den omfattende bruken av store institusjonslignende boliger i kommunene til personer med 
utviklingshemming, fysiske147 eller kognitive funksjonsnedsettelser begrenser retten til vern om  
personlig integritet. Hverdagen kan være preget av makt i form av rigide strukturer, som ukeplaner,  
regler om leggetider, besøk, og begrensning av mat, drikke og pengebruk. Mer enn 85 prosent av ansatte i 
boliger oppgir at de yter tjenester til beboere med motstridende behov.148 Beboernes rett til selvstendighet 
og selvbestemmelse over egen hverdag må ofte vike for hensynet til turnus og de ansattes behov for  
rutiner og kontroll.149 De må leve med åpne dører for at tjenesteyterne skal kunne yte nødvendig hjelp.  
Oppfølgingen oppleves som invaderende med liten respekt for privatlivet. Det finnes ikke oversikt over 
hvilke ulovlige inngrep som gjøres i privatlivet til personer i bofelleskap. Se artikkel 15 og 22.

79. Etter steriliseringsloven kan verger søke om sterilisering på vegne av personer som har «en så alvorlig 
sinnslidelse eller psykisk utviklingshemning eller psykisk svekkelse at vedkommende ikke har evne til å ta 
standpunkt til inngrepet».150 Personer med verge er avhengig av vergens samtykke for å inngå ekteskap 
dersom det faller inn under vergens mandat.151

A. Kartlegge bruken av omfattende og rigide husordensregler i bofellesskap og etterforske 
 mennes kerettighetsbrudd mot funksjonshemmede i institusjoner og bofellesskap og støtte  
 tjenester som utføres i private hjem.

B. Fjerne lovhjemler som tillater tvangsinngrep som abort eller sterilisering av funksjonshemmede,  
 samt fjerne lovhjemler som krever samtykke fra verge for å inngå ekteskap.

ARTIKKEL 17

Vern om personlig intergritet

Anbefalinger: 
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80. Regjeringen vil kun prioritere kvoteflyktninger med størst integreringspotensiale. Det vil si mulig-
heten for å skaffe seg utdanning eller arbeid, noe som er vanskeligere for funksjonshemmede å oppnå.152  
Kommunene vegrer seg for å bosette funksjonshemmede. Dette resulterer i at funksjonshemmede  
flyktninger blir værende lenger enn andre i mottak, som ofte er lite tilpasset deres funksjonsevne.153

A. Velge kvoteflyktninger ut fra personens individuelle behov og ikke etter integreringspotensiale. 

B. Sette kommunene i stand til å ta imot funksjonshemmede flyktninger. Sørge for at asylmottak   
               og andre i integreringsprosessen kartlegger og ivaretar behovene til personer med ulike typer   
 funksjonsnedsettelser.

Anbefalinger: 

ARTIKKEL 18

Bevegelsesfrihet og statsborgerskap
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81. Kommunenes plikt til å bistå funksjonshemmede med å skaffe egnet bolig er for svak.154 Husbankens 
støtteordninger for at funksjonshemmede skal kunne kjøpe og tilrettelegge egen bolig er forskriftsfestet, 
men finnes bare i noen kommuner. Praktiseringen er skjønnsmessig.155 

82. Funksjonshemmede er ikke sikret selvbestemmelse når det gjelder valg av boform, og kommunene 
legger ofte føringer på hvor man må bo for å motta kommunale tjenester.156 I etterkant av HVPU-refor-
men på begynnelsen av 1990-tallet, som medførte nedbygging av institusjonstilbudet, ble personer med 
utviklingshemming flyttet fra store regionale institusjoner til kommunene. På grunn av økonomiske 
insentiver er store bygninger foretrukket som bofellesskap for ulike grupper med behov for kommunale 
tjenester, og disse plasseres ofte i nærheten av sykehjem for eldre. Etter 2000 har bofellesskap vært den 
dominerende boformen blant utviklingshemmede i kommunene. Andelen funksjonshemmede som bor 
i store bofellesskap, med fellesarealer og lokaler for dagaktivitetstilbud, øker. Over halvparten av de som 
har flyttet inn i bofellesskap etter år 2000, har flyttet til bofellesskap med flere enn seks beboere.157  Se 
også artikkel 17.

83. Helse- og omsorgstjenesteloven stadfester at kommunen skal tilby tjenester for å sikre selvstendig liv 
aktivitet og deltakelse.158 Forvaltningen av og tildelingen av disse tjenestene varierer i stor grad på grunn 
av det kommunale selvstyret.159 Tilsyn fra 2016 har avdekket at assistanse til utviklingshemmede mange 
steder er utilstrekkelig og lite individuelt tilpasset. De ansatte hadde i tillegg svak kompetanse.160 

84. Personlig assistanse fra kommunen kan organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det 
vil si assistanse organisert og ledet av personen selv eller, ved behov, en annen på dennes vegne. Retten til 
å velge denne organiseringen ble lovfestet i 2015, men fortsatt faller store grupper utenfor.161 Under- 
søkelser162 viser at kommunene ser på BPA som en forlengelse av hjemmetjenesten i stedet for å praktisere 
BPA som det frigjøringsverktøyet det er. Kommunene legger føringer for når, hvor og hvordan assistansen 
skal skje samt hvem som kan gi assistanse, og selvbestemmelsen er derfor ofte fraværende.163 Det er store 
ulikheter mellom kommunene når det gjelder praktiseringen av ordningen.164 Funksjonshemmedes orga-
nisasjoner har erfart at mange kvier seg for å klage av frykt for å motta en enda dårligere tjeneste. Mange 
av de som klager får medhold av klageinstansen.165

  
85. Personer med sansetap får ikke tolk utenom kontortid.166 Eldre døve og hørselshemmede på sykehjem 
får ofte et dårlig tilbud fordi kommunene ikke har nødvendig kunnskap om kommunikasjon og ressurser 
til teknisk tilrettelegging.167  

ARTIKKEL 19

Retten til et selvstendig liv, og til å være en del av samfunnet
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Anbefalinger: 

A.  Sikre funksjonshemmede en reell mulighet til å velge bosted og boform.

B.  Sikre tilgangen til personlig tilpassede tjenester, uavhengig av bosted og boform. 

C. Iverksette målrettet innsats for å redusere bruken av institusjonslignende boliger for personer   
 med funksjonsnedsettelser.

D.  Tilby BPA-ordninger med god brukermedvirkning som bidrar til likeverd, selvbestemmelse og  
 samfunnsdeltakelse.

E.  Sørge for at døve og hørselshemmede mottar tolketjenester når de trenger det, også utenfor  
 kontortiden og på offentlige fridager.

F.  Sikre at døve får tilbud om tegnspråklige sykehjemsplasser og sørge for at sykehjemmene har  
 tilstrekkelig kunnskap om kommunikasjonsmetoder og hørselstekniske hjelpemidler for 
  hørselshemmede. 
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86. Den fylkesbaserte TT-ordningen innebærer tilbud om drosje til funksjonshemmede som ikke kan 
benytte kollektive transportmidler. Det er store forskjeller mellom de ulike fylkene når det gjelder kvalitet 
og kvantitet på tjenesten, og ordningen er ikke rettferdig.168 

87. Kommunal praksis begrenser muligheten til å ta med brukerstyrt personlig assistanse på reise utenfor 
bostedskommunen, noe som er en praktisk begrensning i personlig mobilitet. Se artikkel 19.169  

88. Praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser170  begrenser valg av hjelpemidler og gir manglende 
brukermedvirkning. 

A. Utvide den nasjonale TT-ordningen til en permanent ordning i alle fylker.

B. Staten må sikre funksjonshemmedes tilgang til hjelpemidler, inkludert retten til selvbestemmelse ved 
valg av hjelpemidler.

ARTIKKEL 20

Personlig mobilitet

Anbefalinger: 
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89. Det stilles ikke krav om universell utforming av informasjon og kommunikasjon, se artikkel 9.  
Kravet om universell utforming av nettsider i forskriften om universell utforming av IKT  
(IKT-forskriften)171 brytes både av offentlige og private virksomheter.172 Dokumenter legges ut i formater 
som ikke er tilgjengelige med skjermlesere. Offentlige elektroniske løsninger som NAV-skjemaer og  
e-resepter er i utilgjengelige formater. 173 IKT-forskriften krever bare muligheten for å tekste på web-tv,  
ikke at det faktisk tekstes. Den stiller heller ikke krav om teksting av direktesendt TV eller synstolking. 

90. Det offentlige oppfyller ikke sin plikt til å sikre at alle kan kommunisere i de formater de trenger. 
Kommunene sender brev til blinde, vel vitende om at mottaker er blind og ikke kan lese brevet, og  
hørselshemmede oppfordres til å ringe. Viktig offentlig informasjon er utilgjengelig for personer med 
kognitive funksjonsnedsettelser.174 Se også artikkel 11 og 25. 

91. Kringkastingsloven175  krever bare at norske TV-kringkastere med flere enn fem prosent seere (250 
000), skal tekste sendingene mellom kl. 18.00–23.00. Medietilsynet fører ingen aktiv kontroll, og har in-
gen sanksjonsmyndighet. Synshemmede og lesehemmede får ikke full tilgang til nyhetssendinger og andre 
TV-programmer der det snakkes andre språk enn norsk, da det ikke stilles krav om dubbing.

92. På offentlige arrangement er det ikke et felles tilbud om tolking. Den enkelte må søke om å få med 
egen tolk.

A.  Innføre plikt til universell utforming av informasjonstjenester.

B.  Stille krav om tilgjengelighet for alle medier som mottar pressestøtte.

C. Tegnspråkprogrammenes sendingstider må utvides, og alle TV-sendinger må tekstes.

D.  Nyhets- og aktualitetsprogrammer på TV må dubbes. 

E.  Retten til tolk må sikres universelt, ikke bare på individnivå. 

Anbefalinger: 

ARTIKKEL 21

Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon
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93. Mennesker som bor i institusjonslignende omsorgsboliger og bofellesskap, har i liten grad påvirkning 
på egen hverdag i eget hjem blant annet på grunn av rigide husordensregler.176 Oppfølgingen oppleves 
som invaderende med liten respekt for privatlivet. Se artikkel 15 og 17. Det finnes ikke oversikt over hvil-
ke ulovlige inngrep som gjøres i privatlivet til personer i bofelleskap. 

A.  Kartlegge eksisterende husordensregler som praktiseres i bofellesskap, for å lage nasjonale  
 retningslinjer for hvilken type husordensregler som er akseptable i bofellesskap og som ikke  
 unødig regulerer og begrenser den enkeltes privatliv.

ARTIKKEL 22

Respekt for privatlivet

Anbefalinger: 
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94. Funksjonshemmedes organisasjoner er bekymret for barnevernstjenestens177 manglende kunnskap om 
funksjonsnedsettelser.178 Inngripende tiltak, som omsorgsovertakelse, iverksettes før andre hjelpetiltak er 
utprøvd.179 180   

95. Mange familier med funksjonshemmede barn opplever at de ikke får nødvendig informasjon og  
støtte.181 I 2012 mente fire av ti foreldre til funksjonshemmede barn at behovet for avlastning ikke var 
dekket.182  Seks av ti foreldre mente at behovene for støttekontakt og fritidsassistent ikke var tilstrekkelig 
dekket.  I kontakt med hjelpeapparatet opplever de dårlig informasjon om ulike hjelpetiltak og regelverk, 
et fragmentert og uoversiktlig hjelpeapparat og lange prosesser ved søknader og klager på avslag om ytelser 
og tjenester.183 Se også artikkel 26.

96. Funksjonshemmede under 18 år som bor eller får avlastning i egne barneboliger,184  tilbringer større 
eller mindre del av oppveksten i institusjon.185 Tall fra 2011 viser at ca. 250 barn bodde fast i barnebolig 
og at det var ca. 1000 avlastningsplasser der.186 Foreldrenes primære ønske var at barnet skulle bo hjem-
me, men på grunn av utilstrekkelige og ikke-tilpassede tjenester, fremsto barnebolig til slutt som eneste 
alternativ.187

  
97. Tilsyn med barne- og avlastningsboliger avdekket brudd på regelverket i tre av fire virksomheter,188  
og flere kommuner hadde mangelfull faglig styring og var for lite opptatt av kvaliteten på tjenestene.  
Halvparten av kommunene hadde brutt regelverket for legemiddelhåndtering. Turnussammensetningen 
og opplæringsbehovet ble i for liten grad vurdert ut fra barnas ulike behov. Hver fjerde virksomhet  
manglet eller hadde mangelfulle aktivitetsplaner, pleieplaner eller andre typer tiltaksplaner. For barn 
som oppholder seg mye i slike boliger, kan dette få konsekvenser for deres funksjonsevne og livssituasjon 
forøvrig. 

A.  Opplæring av kommuneansatte i barns menneskerettigheter og CRPD.
.  
B.  Øke støtten som gis til foreldrene, og fjerne hindrene for støtte, inkludert den praktiske  
 innføringen av de juridiske rettighetene til koordinerte tjenester.

C.  Sikre at funksjonshemmede barn som hovedregel skal ha mulighet til å vokse opp i sin familie,  
 og at en adskillelse fra familien bare skal skje når det er nødvendig av hensyn til det enkelte barns  
 beste.

ARTIKKEL 23

Respekt for hjemmet og familien

Anbefalinger: 
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98. Opplæringsloven189 fastsetter en universell rett til å inkluderende utdanning, uavhengig av diagnose. 
De juridiske grunnrettighetene blir imidlertid ikke alltid implementert, og det finnes store geografiske 
variasjoner.190 Se artikkel 4 (5). Mange funksjonshemmede elever får ikke fullt læringsutbytte av under-
visningen og får ikke delta i skolens aktiviteter på linje med andre elever.191 Funksjonshemmede elever 
mottar ofte segregerende undervisning.

99. Alle barn i Norge har rett til å gå på nærskolen sin og være en del av et klassefellesskap.192 Det er  
imidlertid store forskjeller i hvordan flere kommuner forvalter lov og forskrift.193 Nesten 80 prosent av  
norske skoler er utilgjengelige for mange bevegelseshemmede.194 Selv om regjeringen har gitt løfte om  
tidsfrister for universell utforming av skoler, er det kun utviklet uforpliktende anbefalinger.195

100. Elever med utviklingshemming eller lignende kognitive funksjonsnedsettelser er i liten grad sammen 
med andre elever i undervisningstimer i videregående skole. De har sjelden lærebøker. Det som finnes  
av lærebøker, er ofte på et språk som ikke er forståelig for eleven.196 Det er ofte ikke samsvar mellom det 
utdanningsprogrammet de tilhører og det tilbudet de får. De tilhører et spesielt tilrettelagt tilbud med 
særlig vekt på arbeidstrening eller hverdagsliv-/botrening. Opplæring i sosial kompetanse rangeres høyere 
enn grunnleggende ferdigheter og faglig kunnskap.197 

101. To av tre svaksynte barn198 og ett av fire hørselshemmede barn199 opplever å bli mobbet på skolen.  
Se artikkel 16.

102. Døvblinde, døve og hørselshemmede elevers rett til opplæring i og på tegnspråk er ikke tilstrekkelig 
oppfylt i praksis. På samme måte opplever mange talespråklige hørselshemmede å ikke få den tilretteleg-
gingen de har behov for.200 Hørselshemmede foreldre hindres fra å delta i kommunikasjon mellom bar-
nets hjem og skole på grunn av begrenset tolketjeneste.201 Undervisning av døvblinde, blinde og svaksynte 
er preget av segregering. Pensum og faglitteratur er dårlig tilrettelagt.202 Synshemmede barn har ikke krav 
på å få den samme pensumlitteraturen som medelevene, og får ikke læremidler i tide til skolestart.203   
Seende foreldre har ingen rett til opplæring i punktskrift.

103. I 2018 fikk 4138 elever undervisningen sin på spesialskoler eller utenfor normalklassen. Dette er det 
høyeste tallet siden registreringen startet. 49755 elever får en form for spesialundervisning, og over 6000 
av disse mottar undervisningen på enerom.204

104. Det er dokumentert et behov for mer kompetanse i barnehagelærer- og lærerutdanningen.205   
Elevene skal hovedsakelig motta inkluderende opplæring, men lærerutdanningen fokuserer i liten grad  
på hvordan lærerne skal iverksette denne opplæringen.

ARTIKKEL 24

Utdanning
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105. Blant funksjonshemmede har 45 prosent grunnskoleutdanning som sin høyeste utdanning. Dette 
tallet er 29 prosent i befolkningen for øvrig.206 Hovedandelen av disse har en bevegelseshemming eller  
psykososial funksjonsnedsettelse.207  

106. De fleste elever med utviklingshemning er fritatt fra karakterer.208 Noen elever får fritak for fag på 
bakgrunn av diagnose, og får dermed ikke karakter i det faget. Dermed får disse elevene et begrenset eller 
ingen vitnemål,209 og utestenges med det fra høyere utdanning.210 

107. Funksjonshemmede studenter møter fysiske, pedagogiske og sosiale hindringer i studiehverdagen.211  
Det er en betraktelig lavere andel funksjonshemmede som tar høyere utdanning enn befolkningen for 
øvrig. I 2015 oppga 21 % av funksjonshemmede i alderen 25–44 år at de hadde minst ett år høyere utdan-
ning. Blant befolkningen generelt var andelen på 45 prosent.212 Opptakskrav til ulike utdanninger, for 
eksempel til fengselsbetjent, politi og forsvar, gir ikke den enkelte en individuell vurdering av egne ferdig-
heter, men utestenger søkerne på grunnlag av diagnose.213  

A. Sikre at funksjonshemmede barn og unge får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende  
 undervisning og tilpasset opplæring.

B. Kartlegge og fjerne alle hindringer for funksjonshemmede studenter og innføre forskrifter  
 med tidsfrister for når alle skoler skal være universelt utformet.

C. Pensum må være lettlest og foreligge på punktskrift samt være tilgjengelig for døvblinde.  
 Digitale læringsverktøy må tekstes for hørselshemmede.

D. Flere og større tegnspråklige lærings- og kompetansemiljøer for døve og hørselshemmede  
 elever i større kommuner / interkommunale samarbeid, samt flere læringsmiljøer tilpasset  
 døvblindes kommunikasjonsmetoder. Talespråklige hørselshemmede må på samme måte sikres 
  et talespråklig tilrettelagt tilbud for hele utdanningsløpet.

E. Utvikle og innføre nasjonale krav om spesialpedagogisk kompetanse på pensum ved allmenn-  
               lærerutdanningen. Dette må inkludere kompetanse knyttet til elever med syns- og  
 hørselshemming. Innføre tiltak for å sikre ikke-diskriminerende pensum og lærekrav. 

F. Gjøre alle elever i stand til å kvalifisere seg til høyere utdanning. Avskaffe opptakskrav som ute-  
 stenger søkere på grunnlag av diagnose, og innføre en rett til konkret individuell vurdering.

Anbefalinger: 
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108. Funksjonshemmede kommer dårligere ut enn befolkningen for øvrig både for fysisk og psykisk 
helse samt tannhelse.214 Helsen til utviklingshemmede er dårligere, og helsetjenestene er ikke tilrettelagt 
for dem.215 Tilsyn gjennomført av fylkesmennene i 57 kommuner, avdekket tjenestefeil i 45 kommuner, 
mange av disse alvorlige.216 Det er systematiske forskjeller i helsen til foreldre til funksjonshemmede barn 
sammenliknet med andre foreldre. Dette gjelder særlig mødre.217 

109. Helsevesenet er ikke tilpasset unge.218 Også unge under 18 år blir lagt inn på voksenavdelinger, hvor 
det er mindre helhetlig oppfølging og mindre kompetanse på barn og unges behov.219  Dette går spesielt 
ut over unge funksjonshemmede, som bruker helsetjenester oftere og over lengre tid enn andre. Unge 
med funksjonsnedsettelse opplever også flere fordommer fra helsevesenet når det gjelder seksuell helse.220  
Utviklingshemmede får lite informasjon om seksuell og reproduktiv helse. Dette kan gjøre dem mer 
utsatt for overgrep. Se artikkel 16.221

110. Manglende tilgjengelighet ved legesentre og dårlig tilrettelegging av kommunikasjon med  
helsepersonell for mennesker med sansetap og kognitive funksjonsnedsettelser svekker tilgangen til helse-
tjenesten.222 223  Manglende tolking og annen tilrettelegging av kommunikasjon hindrer pasienter å gi fritt 
og informert samtykke. Helsepersonell og nødetater har ikke den nødvendige kompetansen om bestemte 
behov knyttet til funksjonshemninger. Det gjør tilgangen til akutte tjenester problematisk og fører ofte til 
for sen og feil behandling.

111. Undersøkelser viser at forbruket av psykofarmaka er høyt blant personer med kognitive funksjons-
nedsettelser, og at eldre personer får legemidler basert på usikre indikasjoner.224 Tilsyn avdekket at de 
ansatte hadde dårlig kunnskap om den enkeltes helseforhold og at det forekom alvorlig svikt i legemiddel-
håndteringen.225 Det samme gjelder barn i barnebolig.226  

112. Ulikheter kommunene imellom innebærer ulikt helsetilbud til innbyggerne avhengig av bosted.227  
Lovbrudd i kommunene har få eller ingen konsekvenser.228  

113. Media rapporterer om funksjonshemmede asylsøkere som skal sendes ut av Norge, og ikke vil få 
nødvendig helsehjelp der de skal sendes.229 Norske myndigheter kan innvilge opphold på humanitært 
grunnlag ved «sterke menneskelige hensyn».230 Dette blir tolket svært strengt av domstolene.231  

114. Se artikkel 12 (avsnitt 47) og artikkel 14, 15 og 17 om tvangsbehandling i strid med artikkel 25, 
bokstav d). 

ARTIKKEL 25

Helse
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Anbefalinger: 

A.  Sørge for at funksjonshemmede får nødvendig informasjon om seksuell og reproduktiv helse.

B.  Etablere et nasjonalt kompetansemiljø for ungdomshelse og ungdomsmedisin. 

C.  Etablere nasjonale retningslinjer for elektronisk kommunikasjon på tjenestenivå. 

D.  Kartlegge barrierer for funksjonshemmede i møtet med helsevesenet og sørge for at  
 helsetjenestene ytes med fritt og informert samtykke fra den det gjelder, ved hjelp av juridiske   
 sikkerhetstiltak som retten til tolketjenester, tilrettelagt informasjon og alternativ og supplerende  
 kommunikasjon (ASK) og beslutningsstøttesystem.
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115. Bare 1,5 prosent av de totale bevilgningene til spesialisthelsetjenesten benyttes til rehabilitering.  
For kommunene finnes ingen tilsvarende oversikt. Riksrevisjonen har påpekt store mangler innen  
opplæring og rehabilitering når det gjelder kapasitet, tverrfaglig samarbeid og kompetanse. Det er store 
forskjeller mellom kommuner og mellom regioner.232 

116. Mange funksjonshemmede får ikke nødvendig rehabilitering, fordi det ikke finnes henvisnings- 
rutiner, eller fordi de ikke blir vurdert som rettighetspasienter.233 Funksjonshemmede får i liten grad  
definere egne rehabiliteringsbehov.234 Personer med flere typer funksjonsnedsettelser og et sammensatt  
behov, ivaretas ikke tilstrekkelig på grunn av dårlig tverrfaglig samarbeid. Tjenestene oppleves som  
fragmenterte, og overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er spesielt problematisk.  
Mange opplever at de må koordinere egen oppfølging.235  Det er for lite samarbeid mellom kommuner, 
 spesialisthelsetjenesten og private rehabiliteringsinstitusjoner.236 Kommunene er lovpålagt å ha koordine-
rende enheter med ansvar for at innbyggerne får koordinator og individuell plan. Se avsnitt 242 i statens 
rapport. Én av fem kommuner har ikke en slik enhet, og det er store forskjeller i kvaliteten mellom de som 
finnes.237 Mange av de som har rett på individuell plan og koordinator, får ingen av delene, og opplever at 
planen kun eksisterer på papiret.238  

117. Funksjonshemmede barn og unge får dårlig medisinsk oppfølging, dvs. de får ikke nødvendig mo-
torisk trening eller helhetlig pedagogisk og fysisk oppfølgning.239 Mange får ikke tilbudet de skal ha på 
grunn av mangelfulle overgangsrutiner etter avsluttet barnehabilitering, dårlig informasjon og manglende 
habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen.240 

118. Manglende statistikk over behov gjør det vanskelig å dimensjonere tjenestene nasjonalt og lokalt. 
Eksempelvis finnes det ikke noe synsregister.

A.  Innføre tiltak for å sikre at alle kommunene har koordinerende enheter og henvisningsrutiner   
 for rehabilitering og habilitering som er i tråd med nasjonale krav.

B. Tilby habilitering og rehabilitering innen gitte tidsfrister.

ARTIKKEL 26

Habilitering og rehabilitering

Anbefalinger: 
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119. Det finnes lite forskning på diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Saker fra 
likestillings- og diskrimineringsombudet viser at diskriminering av funksjonshemmede arbeidstakere 
skjer jevnlig.241  

120. Funksjonshemmede møter strukturelle barrierer i sine forsøk på å komme inn i arbeidslivet, både 
når det gjelder den enkelte arbeidsgiver og tiltaksapparatet. Til tross for utdanning, opplever funksjons-
hemmede en usynliggjøring av sine kvalifikasjoner og kompetanse, og at tiltaksapparatet er for dårlig 
tilpasset de samfunnsmessige barrierene som hindrer arbeidsdeltagelse.242  Én av fire har opplevd å ikke få  
en jobb de var kvalifisert til på grunn av funksjonsnedsettelse (antatt eller faktisk). Bare 43,9 prosent av 
personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid, mens tallet for befolkningen totalt er 74 prosent.243   
Andelen sysselsatte funksjonshemmede har vært stabil i flere tiår, uavhengig av konjunkturer og tiltak.244 

121. Ifølge LDL er arbeidsgivere forpliktet til å tilby egnet individuell tilrettelegging for funksjonshem-
mede jobbsøkere og ansatte.245 Denne plikten omfatter imidlertid ikke tilrettelegging som utgjør en  
«uforholdsmessig byrde» for virksomheten. Resultatet er ofte at tilretteleggingen i praksis er utilstrek-
kelig.246  Selv om LDL inkluderer en plikt til universell utforming, dekker ikke denne arbeidsplasser som 
ikke er rettet mot allmennheten.247  Se artikkel 9.

122. LDLs krav til at arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og 
forhindre diskriminering248  slik det blir nevnt i statens rapport, avsnitt 50, iverksettes sjelden for funk-
sjonshemmede.249 Få arbeidsgivere kjenner til at de har en slik plikt.250 

123. Utviklingshemmede står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Bare 5,6 prosent har et arbeids-
forhold. Av disse jobber 64 prosent deltid. 81,2 prosent av 18- og 19-åringer med utviklingshemming 
mottar uføretrygd, noe som tyder på en automatikk i at en får uføretrygd ved myndighetsalder, uten 
individuell arbeidskapasitetsavklaring.251 Lønnsveksten til personer med utviklingshemming er lavere enn 
lønnsveksten for andre.252 Omtrent halvparten av alle med kognitiv funksjonsnedsettelse som er i yrkes-
aktiv alder, deltar på kommunale dagaktiviteter.253

124. Særlig unge funksjonshemmede har vanskeligere for å komme inn i arbeidslivet enn andre på sam-
me alder.254  Antallet unge som mottar uføretrygd, øker dramatisk,255 og unge funksjonshemmede på 
uføretrygd som ønsker å jobbe, mottar ofte lite eller ingen hjelp fra NAV til å komme inn på arbeidsmar-
kedet.256  I tillegg ble maksimumsperioden for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2018 redusert til 
tre år, og muligheten til forlengelse ble sterkt innstrammet.257 Resultatet er at unge funksjonshemmede, 
særlig unge med psykososiale funksjonshemminger, i økende grad tvinges over på uføretrygd eller sosial-
stønad i stedet for å komme seg ut i arbeidslivet.258 På samme tid viser forskningen at utdanning er enda 
viktigere for at funksjonshemmede skal komme i jobb enn for andre.259 Dette gjenspeiles imidlertid ikke i 

ARTIKKEL 27

Arbeid og sysselsetting
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politikken. Siden 2004 har bruken av utdanning som arbeidsrettet tiltak, blitt vesentlig redusert.260   
I 2016 ble alle unge under 22 år utelatt fra utdanning som arbeidsrettet tiltak, og man kan bare få støtte 
til inntil tre års utdanning.261  

125. Riksrevisjonen kritiserer NAV for mangelfull oppfølging av personer som deltar i arbeidsmarked-
stiltak. 75 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne som ikke var registrert i et arbeidsforhold før 
de startet på arbeidsmarkedstiltak, var uten registrert jobb ett år etter avsluttet tiltak. To år etter var 65 
prosent av dem fortsatt uten et registrert arbeidsforhold.262 

126. Tidligere forsøk på å inkludere funksjonshemmede i arbeidsmarkedet har mislyktes. Evalueringen av 
Jobbstrategien viste at virkemidlene i strategien var gode, men lite brukt.263 I stedet for å styrke innsatsen, 
valgte regjeringen i 2018 å fjerne økt sysselsetting av funksjonshemmede som målsetting i fornyelsen av 
intensjonserklæringen for et mer inkluderende arbeidsliv for perioden 2019–2022 (IA-avtalen).264  Den 
tidligere avtalen inkluderte konkrete og bindende tiltak for sysselsetting av funksjonshemmede. IA-av-
talen har i stedet blitt erstattet av Inkluderingsdugnaden, som er langt mindre bindende. Den  mangler 
konkrete tiltak, adresserer ikke diskriminering og er, i stor grad basert på velvilje fra arbeidsgivere.265 

A.  Gjennomføre forskning på diskriminerende barrierer i arbeidsmarkedet.

B.  Sikre en økning i ansettelsene av funksjonshemmede i det åpne og det tilrettelagte arbeids- 
 markedet, blant annet ved å øke bruken av tiltak som gir funksjonshemmede nødvendig 
 kvalifisering og kompetanse.

C.  Få på plass et krav om universell utforming av arbeidsplasser i likestillings- og  
 diskrimineringsloven.

D.  Gi NAV et tydelig mandat og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp personer på uføretrygd   
 som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet.

E.  Utarbeide praksiser og lovverk for å motvirke strukturell diskriminering i NAV.

Anbefalinger: 
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127. Levekårsundersøkelser om levekår for funksjonshemmede er ufullstendige. Dette er en sammensatt 
og heterogen gruppe. Det er store forskjeller i levekårene ut fra type og grad av funksjonsnedsettelse, og 
variasjon avhengig av når i livsløpet den inntreffer.266  

128. Lav sysselsetting blant funksjonshemmede betyr at mange får dekket utgifter til livsopphold gjen-
nom folketrygden: 29 prosent av funksjonshemmede har folketrygden som eneste inntektskilde, mot ni 
prosent av befolkningen forøvrig.267  Funksjonshemmede har mange ekstrautgifter som ikke dekkes av 
offentlige støtteordninger.268 

129. Funksjonshemmede (14 prosent) sier i større grad enn andre (5 prosent) at de har store vansker med 
å få pengene til å strekke til.269  En høyere andel av foreldre til funksjonshemmede barn har problemer 
med å betale vanlige og/eller uventede utgifter sammenlignet med andre foreldre.270  

A.  Ekstrautgifter knyttet til funksjonsnedsettelse må kompenseres bedre.

ARTIKKEL 28

Tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse

Anbefalinger: 
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130. Funksjonshemmede er underrepresentert i norsk politikk. Partiene ser ikke dette som et represen-
tativitetsproblem.271 Ved valg settes demokrati på dagsorden, men det er kjønn, alder og etnisitet som 
trekkes frem i den politiske debatten, ikke funksjonshemming.272 I kommunale råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er litt over én prosent av medlemmene under 25 år, og kun fem prosent av rådene 
har medlemmer under 25 år.273  

131. Det foreligger ingen statusrapport vedrørende tilgjengeligheten til lokaler som brukes av folkevalgte 
organer.274 Funksjonshemmedes organisasjoner erfarer imidlertid at lokaler og utstyr som benyttes til  
møter for folkevalgte organer på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå (inklusive Stortinget) 
og ved valg og politiske debatter, fortsatt ikke oppfyller kravene til universell utforming.275  Saksdoku-
menter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere.276 Kringkastinger fra Stortinget er 
ikke tekstet. Utilstrekkelige transport- og hjelpeordninger hindrer deltakelse i det politiske liv og ved valg. 

132. 12,3 prosent av alle kommuner oppga i 2013 at ikke alle valglokalene var tilgjengelige.277   Norsk 
lovgivning og praksis sikrer ikke stemmerett og hemmelig valg for alle. Valgloven278 pålegger velgere med 
«alvorlig psykisk og fysisk funksjonshemning» som ønsker assistanse, å la seg bistå av valgfunksjonær.  
I tillegg kan de peke ut en ekstra hjelper.

133. Flere medieoppslag viser at det er for dårlig kunnskap blant valgfunksjonærer om hvordan valget skal 
gjennomføres, bl.a. adgangen til å velge ut en hjelper selv.279  Papirbasert valg fratar sterkt synshemmede 
mulighet for å stemme hemmelig, og 40 prosent oppgir at de ikke har stemt hemmelig.280 Til tross for at 
forsøk med elektronisk valg var vellykket, er det ikke innført. Elektronisk forhåndsstemming er heller ikke 
tillatt. 

134. Valgdebatter tekstes ikke på alle riksdekkende TV-kanaler. Tilsyn utført av Direktoratet for forvalt-
ning og ikt (Difi), viser at de politiske partienes nettsider ikke oppfyller krav om universell utforming i 
henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven.281 Det mangler kunnskap om personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse og deltakelse ved valg, men det er tydelige indikasjoner på at disse personene i liten 
grad deltar i politiske valg, i samfunnsdebatten og i kommunale og fylkeskommunale råd. 282  

ARTIKKEL 29

Deltakelse i det politiske og offentlige liv
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Anbefalinger: 

 A.  Kartlegge barrierer for funksjonshemmedes deltakelse i det politiske liv, med sikte på økt  
 rekruttering av funksjonshemmede til politisk arbeid.  

B.  Videreutvikle lovgivning om offentlig sektors plikt til å gjøre informasjon tilgjengelig for alle.

C.  Økonomisk støtte til politiske partier under forutsetning om tilgjengelig informasjon og  
 valgkampmateriell.

D.  Innføre digital valgordning for å sikre funksjonshemmedes rett til hemmelig valg.

E.  Unnlatelse av å iverksette tiltak for å fremme tilgjengelighet og tilgang til informasjon må  
 defineres som diskriminering.

F.  Rett til transport og assistanse må sikres for politisk deltakelse.
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135. Barrierer i form av manglende fysisk tilgjengelighet, økonomiske og menneskelige ressurser,  
transport og mangel på informasjon, hindrer funksjonshemmede å delta i kultur, fornøyelser, friluftsliv 
og idrett.283 Barrierene er også sosiale, som undervurdering av mestringsevne, kompetanse og fordommer 
i omgivelsene. Det er ikke tolk på teater og andre offentlige arrangementer. Personer som bruker rullestol, 
får ikke sitte sammen med familie og venner på arrangementer fordi det ikke er mulig å bestille billetter 
sammen. De henvises ofte til egen inngang og egne plasser.284  

136. Mangelfulle  rettigheter til transport, se artikkel 9 og 20, og utilstrekkelige rettigheter knyttet til 
ordningen som tillater funksjonshemmede å ha med ledsager til kulturarrangementer og bruke offentlig 
transport uten ekstra kostnad,285 hindrer deltakelse i sosiale aktiviteter. 

137. Frivillige med funksjonsnedsettelser er dårligere representert i idrettsorganisasjoner enn andre.286  
Funksjonshemmede barn og unge har ofte segregerte fritidstilbud.287 De deltar i mindre grad enn andre 
barn i organiserte fritids- og idrettsaktiviteter.288  

138. Marrakesh-traktaten289 er ikke ratifisert.

A.  Alle planer og strategier for deltakelse i idrett, kultur og på fritidsarenaer må fokusere på  
 inkludering av funksjonshemmede. Det må stilles krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede  
 til de ansvarlige når det gis støtte til idrett, kultur og fritidstiltak.

B.  Etablere tydelige retningslinjer for hvordan kulturinstitusjonene kan bli mer tilgjengelige.

C.  Lovfeste og utvide den kommunale ordningen med ledsagerbevis på arrangementer, attraksjoner  
 og offentlig transport (der det er aktuelt). 

D.  Øke tilgjengeligheten til TV-programmer, filmer og ulike kultur- og idrettsarrangementer  
 gjennom teksting, tegnspråktolking og bedre tilrettelegging av lyd. 

E.  Ratifisere Marrakesh-traktaten.

ARTIKKEL 30

Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, underholdning og idrett

Anbefalinger: 
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139. Det finnes lite forskning på diskriminering av funksjonshemmede. Det bevilges ikke nok penger  
til forskning. Mangelen på dokumentasjon av diskriminerende prosesser innen alle samfunnsområder 
hindrer sivilt samfunns mulighet til å foreslå tiltak for å bekjempe diskriminering. 

140. Det finnes ikke systematisk og sektorovergripende datainnsamling som er aggregert på kjønn, alder 
og funksjonsevne. Det er ikke utviklet rettighetsbaserte indikatorer for å vurdere i hvilken grad konven-
sjonen er gjennomført nasjonalt, og om menneskeskapte barrierer har blitt fjernet. 

141. I statens rapport fremgår det i liten grad hvordan de ulike tiltakene virker og hvordan situasjonen til 
funksjonshemmede er i forhold til befolkningen for øvrig. Rapporteringen av statistikk og dokumenta-
sjon virker tilfeldig og ikke som en gjennomarbeidet vurdering av Norges status i forhold til konvensjo-
nens artikler.290 

A.  Staten må rapportere bedre på diskriminering av funksjonshemmede og iverksette forskning på 
  diskriminering av funksjonshemmede.

B.  Utvikle indikatorer som kan måle nasjonal implementering av konvensjonen og ha en rettighets- 
 basert tilnærming til diskriminerende barrierer i samfunnet.

Anbefalinger: 

ARTIKKEL 31

Statistikk og innhenting av data
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142. Regjeringen viser til at funksjonshemmede skal inkluderes i alt internasjonalt samarbeid.291 Norsk 
støtte til funksjonshemmedes eget internasjonale rettighetsarbeid har imidlertid blitt vesentlig svekket i  
perioden 2000–2016. Andelen av målrettet bistand til funksjonshemmede har gått ned fra 1 % i år 2000 
til under 0,4 % i 2016.292  Det eksisterer i praksis ingen plan for hvordan inkludering av funksjonshemme-
de i Norges internasjonale politikkutforming, skal gjennomføres i praksis.  

143. Arbeidet er preget av manglende ressurser til å ivareta innsatsen over tid og til å utvikle robust  
kompetanse på feltet i Utenriksdepartementet, Norad og ved norske utenriksstasjoner.293 

A.  Styrke støtteordningene for det internasjonale rettighetsarbeidet til funksjonshemmedes 
 organisasjoner.

B.  Utarbeide og gjennomføre konkrete planer for norsk politikk for inkludering av funksjons-
 hemmede i bistanden. Det må stilles krav til alle bistandsmottakere, inkludert de multilaterale,  
 om å rapportere på inkludering.

C.  Norge bør ta en sterkere internasjonal pådriverrolle i å tale funksjonshemmedes sak og funksjons- 
 hemmedes rettigheter. Dette skal til enhver tid følges opp i bilateral dialog. 

ARTIKKEL 32

Internasjonalt samarbeid

Anbefalinger: 
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114. Sivilt samfunn har i liten grad blitt involvert i planer og fremdrift i prosessene rundt ratifiseringen av 
CRPD og tilleggsprotokollen. 

A. Staten må sikre involvering av alle aktuelle miljøer av funksjonshemmede og funksjonshemmedes  
 organisasjoner i oppfølgingen av CRPD-komiteens avsluttende merknader. 

ARTIKKEL 33

Nasjonal gjennomføring og overvåkning

Anbefalinger: 
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ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Astma- og Allergiforbundet
Autismeforeningen i Norge
Barnekreftforeningen
Bipolarforeningen i Norge
Blærekreftforeningen
CarciNor
Cerebral Parese-foreningen
DEBRA Norge
Diabetesforbundet
Dysleksi Norge
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for autoimmune leversykdommer
Foreningen for Bardet-Biedl syndrom
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for El-Overfølsomme
Foreningen for Fragilt X-Syndrom
Foreningen for Hjertesyke barn
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Foreningen for VCFS - DiGeorge Syndrom
Gynkreftforeningen
Hjernesvulstforeningen
Hørselshemmedes Landsforbund
Iktyoseforeningen i Norge
Klinefelterforeningen i Norge
Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

ORGANISASJONER BAK RAPPORTEN

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
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Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Landsforeningen Alopecia Areata
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons Sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Overvektige
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer
Landsforeningen We Shall Overcome
Leverforeningen
Marfanforeningen
Mental Helse 
Momentum Protesebrukerforeningen
Morbus Addisons Forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Munn- og halskreftforeningen
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norsk MO-forening
Norges Myalgisk Encefalopati Forening
Norges Parkinsonforbund
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)
Norsk Craniofacial Forening
Norsk Dysmeliforening
Norsk Dystoniforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forening for Analatresi
Norsk Forening for Cystisk Fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Norsk Forening for personer med Urologiske Sykdommer og inkontinens (NOFUS)
Norsk Forening for Slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
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Norsk Interesseforening for Stamme og Løpsk Tale
Norsk Lymfødemforening
Norsk Osteoporoseforbund
Norsk Porfyriforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Tourette Forening
Nye Pluss – hivpositives landsforening
Personskadeforbundet LTN
Prostatakreftforeningen (PROFO)
Psoriasis- og eksemforbundet
Ryggforeningen i Norge
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Stoffskifteforbundet
Turner Syndrom Foreningen i Norge
Voksne med medfødt hjertefeil

Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norges Handikapforbund 
Foreningen Norges Døvblinde

ADHD Norge Ung
Foreningen for Bardet-Biedl syndrom
Dysleksi Ungdom
Ung i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Norsk Interesseforening for Kortvokste Ungdom (UNiK)
Foreningen for Muskelsykes Ungdom
NOFUS Ung
NORILCOs Ungdom,
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
Ungdiabetes
Spiseforstyrrelsesforeningen
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og Ungdom
Voksne med medfødt hjertefeil
Foreningen for Hjertesyke Barn Ungdom
Norsk Forening for Ehlers Danlos syndrom, Gruppe for Barn og Ungdom
Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unge funksjonshemmede
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Personskadeforbundet LTN
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Døveforbunds Ungdom
Mental Helse Ungdom
Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom
Cerebral Parese-foreningens ungdom
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Ungdom
Norsk Dysmeliforenings Ungdom
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom
Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) 
Iktyoseforeningen i Norge
MS-forbundets ungdomsutvalg
Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe (BURG)
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Stoffskifteforbundet
Norsk Tourette Forenings Barne- og Ungdomsutvalg
Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU)
Norsk cøliakiforenings ungdom
Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung)
Ung Kreft

Mental Helse Norge
Hørselshemmedes Landsforbund 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Personskadeforbundet LTN
Norges Handikapforbund 
Norges Blindeforbund 
Norges Døveforbund 
Foreningen Norges Døvblinde 
Diabetesforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Norsk Interesseforening for Stamme og Løpsk Tale

Atlas-alliansen 
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Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Antirasistisk senter

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Human-Etisk Forbund

Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Redd Barna

Stiftelsen SOR 

Synshemmede Akademikere

ULOBA – Independent Living Norge SA
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utvei, og behandlingen er undergitt rettssikkerhetsgarantier.

Om dette se: Vibeke Blaker Strand: Norway’s Ratification of the UN Convention on the Rights of  
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loven, og Rasediskrimineringskonvensjonen (CERD) er inkorporert gjennom lov 16. juni 2017 nr. 115 
om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). 
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9 Se for eksempel www.nfunorge.org/no/Nyheter/Gjor-Fylkesmannen-jobben-sin/ som var basert på en 
artikkelserie i avisen Bergens Tidende.

10 Helsetilsynet: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgs- 
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helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, 
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