
 

 
 
 
 

 
 
     
 
 

HANDLINGSPLAN FOR 2018 

 Lokallaget følger NFU sitt arbeidsprogram for 2016-2020 – For likestilling 
og mot diskriminering. Programmet har nedfelt 10 hovedmål/prinsipper 
med delmål NFU skal jobbe for: 

1 Mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme 

grunnleggende behov og rettigheter som ethvert annet menneske. 

 

2 Mennesker med utviklingshemning har likeverdig rett til liv. 

 

3 Mennesker med utviklingshemning har rett til reell innflytelse på sitt liv 

og til å fatte egne beslutninger. 

 

4 Mennesker med utviklingshemning og familier der et familiemedlem har 

utviklingshemning, har rett til individuelt tilrettelagte tjenester, 

økonomiske ytelser og rett til meningsfylte og tilrettelagte aktivitetstilbud 

som voksne. 

 

5 Mennesker med utviklingshemning har rett til likeverdig og tilrettelagt 

opplæring på alle nivåer i skoleverket og innenfor de samme 

organisatoriske rammer som alle andre. 

 

6 Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til eget hjem. 

 

7 Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til et seksualliv og en 

samlivsform etter eget ønske. 

 

8 Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til arbeid. 

 

9 Mennesker med utviklingshemning har rett til å delta i alminnelige 

kultur- og fritidsaktiviteter. 

 

10 Mennesker med utviklingshemning har rett til interesseorganisasjon som 

pådriver for at likeverdighet og likestilling skal bli hevdet og ivaretatt på 

alle områder i samfunnet. 
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 Lokallaget utarbeider i tillegg en årlig handlingsplan som skal fokusere på 
områder som trenger en spesiell oppfølging.  

 Handlingsplanen for 2018 vil sette fokus på følgende områder:  

- Tjenestetilbudet til utviklingshemmede i våre kommuner, 
herunder: 

i. Individuell tilrettelegging 

ii. Oppfølging av ferie-, idretts- og fritidstilbud  

- Likepersonarbeidet for barnegruppen  

- En forbedret informasjonsflyt til medlemmene om aktuelle saker 
og tilbud/aktiviteter i kommunene som er tilpasset de 
utviklingshemmede 

- Bistå enkeltmedlemmer med juridisk hjelp gjennom NFU’s 
sekretariat, og kan også stille som fullmektig på møter med 
kommunen.  

- Rekruttere flere inn i lokallaget      
   

 


