
 

 

Høringssvar NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. 
 

 
NHO Service takker for mulighet til å avgi høringssvar på NOU 2016:17. Flere av våre 
medlemmer har tilbud til personer med utviklingshemming og er opptatte av deres 
rettigheter. Vi støtter samtlige forslag og vil derfor gi generelle bemerkninger. 
 
Vi vil generelt understreke at NOU 2016:17 fremmer flere svært gode forslag til tiltak for å 
bedre utviklingshemmedes rettigheter og likeverd. Vi støtter NOU'ens syn på at 
mennesker med utviklingshemming er utsatt for diskriminering. Norge har inkorporert 
menneskerettighetene og derav likeverd og inkludering. Dette har gyldighet for alle 
innbyggere – også mennesker med utviklingshemming.  For å møte våre forpliktelser i 
henhold til menneskerettighetskonvensjonen, er det særdeles viktig å arbeide målrettet på 
alle de åtte områdene som NOU'en godt dokumenterer. Vi må sørge for at hverdagen for 
mennesker med utviklingshemming tilrettelegges slik at hver enkelt opplever et fullverdig 
og likeverdig liv. 
 
Vi vil påpeke viktigheten av at det må være reell vilje til å igangsette og gjennomføre 
tiltakene. Våre medlemmer viser til ansvarsreformen 1991-95 hvor det var klare strategier 
og målsetninger for implementering og gjennomføring av reformene knyttet til hver 
kommune. Det ble satt en satsingsperiode med definerte tiltak og mål, slik at 
gjennomføringen systematisk kunne følges opp og resultater kunne måles. Vi anbefaler 
samme strategi for implementeringen av de åtte satsningsområdene beskrevet i NOU'en. 
Det må bli tatt ansvar både på nasjonalt politisk og departementalt nivå. Målsetningene 
må være tydelige nasjonalt og mot kommunene. Det må videre være en klar 
ansvarliggjøring for implementering av tiltakene som må kunne måles og evalueres.  
 
Vi ønsker å fremheve forslagene som innebærer økning av kvalitet hva gjelder ansattes 
kompetanse, kvalitetssikring av botilbud/boliger samt generell heving av kvalitet. Dette er 
særdeles viktig for et godt og trygt tilbud. Det bør i denne sammenheng være tydelige 
kvalitetskrav- og målinger slik at man ikke risikerer skjønnsmessige forskjeller i tilbudene. 
Kommunenes tildelte ressurser må samsvare med de foreslåtte tiltakene slik at det blir en 
faktisk satsning på økt kvalitet. 
 
Vi ser svært positivt på endring og presisering av vergemålslovgivningen for å hindre at 
utviklingshemmede fratas rettslig handlingsevne.  
 
Avslutningsvis ønsker vi å poengtere at det er sentralt for at om alle de foreslåtte tiltakene 
skal lykkes, så må interesseorganisasjonene for funksjonshemmede få en sentral rolle på 
alle nivåer. 
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