
  

 
 
  

Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet
v/politisk ledelse

Deres ref: 13/3793 Dato: 31.10.  2014

Vedr. SAFOs forslag til representanter i offentlig utvalg om 
grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming

SAFO viser til Barne- og likestillingsdepartementets henvendelse til SAFO om 
innspill til kandidater til utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker 
med utviklingshemming, og vårt brev av 4.september 2015.

Som SAFO-representanter spilte vi inn to navn: Bjug Ringstad og Gunn 
Strand Hutchinson. Begge kom fra NFU, den største organisasjonen i Norge 
som arbeider med utviklingshemmedes levekår og rettigheter. 

NFU har i mange år arbeidet for utviklingshemmedes rettigheter både overfor 
enkeltpersoner, familier og politikere. NFUs juridiske rådgivningstjeneste får 
daglig henvendelser direkte om utviklingshemmedes rettigheter. NFU setter 
videre utviklingshemmedes levekår på den politiske dagsorden både nasjonalt 
og kommunalt. NFU har også bidratt i mange arbeidsgrupper og fora der ulike 
departement og direktorat har hatt behov for kompetanse på området. 

På grunn av NFUs kompetanse, har organisasjonen også et stort nettverk 
med ulik kompetanse på området. Noen av disse var det ønskelig å gjøre 
departementet oppmerksom på gjennom brevet fra SAFO. Dette ble gjort 
under overskriften: Forslag til kandidater som kan representere barns 
rettigheter og arbeidstakersiden. 

I BLDs brev til LDO av 21.10. står det følgende: 
For å sikre god brukerrepresentasjon og -medvirkning i utvalget, ble både 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)og Samarbeidsforumet av 
«Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) bedt om å spille inn forslag til 
medlemmer i utvalget. FFO organiserer til sammen 75 organisasjoner for personer 
med nedsatt funksjonsevne. En rekke av disse organisasjonene representerer 



  

 
 
  

personer med utviklingshemming og deres pårørende, bl.a. Landsforbundet for 
utviklingshemmede og pårørende (LUPE). Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(NFU) er organisert i SAFO. FFO foreslo Annette Drangsholt som 
brukerrepresentant. SAFO spilte inn Ivar Stokkereit som ekspert på barns rettigheter. 
Disse er oppnevnt som medlemmer av utvalget.»

I svar til stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal av 28.10 står det:
«For å sikre god brukerrepresentasjon og medvirkning i utvalget ble både 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av 
Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) bedt om å spille inn forslag til 
medlemmer. I det endelige forslaget er det tatt inn én person som ble foreslått av 
FFO, og én som ble foreslått av SAFO. Jeg vil understreke at både FFO og SAFO 
har stått fritt til å bestemme hvem de vil foreslå som representanter i utvalget. Det er 
ikke naturlig eller ønskelig at verken jeg eller mitt departement legger føringer for 
hvilke personer eller organisasjoner som skal foreslås fra FFO eller SAFO.»

I begge disse svarene opplever SAFO at det etterlates tvil om hvem vi foreslo 
som SAFO-representanter. Dette er det ikke grunnlag for utfra vårt brev av 
4.september. 

Representantene fra NFU som er foreslått som SAFO-representanter har 
viktig kompetanse for arbeidet utvalget skal gjøre. SAFO vil derfor be om at 
BLD vurderer saken på nytt, og tar inn en representant i det offentlige utvalget 
fra den organisasjonen i Norge som i størst grad representerer 
utviklingshemmede. 

Med hilsen 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Arne Lein/sign/
Leder

Kopi: NFU og LDO


