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Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming - 

Oppnevning av deltakere i utvalget 

 

I løpet av høsten vil Kongen i statsråd oppnevne et bredt sammensatt utvalg i tråd med 

anmodningsvedtak nr. 357 (2013-2014) fra Stortinget.  

 

Utvalget skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til 

personer med utviklingshemming sin autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. 

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2016. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet vil stille et sekretariat til disposisjon for utvalget, og nedsette en 

referansegruppe som kan bistå utvalget med innspill.  

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner om å foreslå 

medlemmer til utvalget. Likestillingslovens § 21 presiserer at begge kjønn skal være 

representert i offentlige utvalg. Vi ber derfor om at organisasjonene fremmer forslag om én 

mann og én kvinne slik at man kan sikre at kjønnsbalansen i utvalget er i tråd med gjeldende 

bestemmelser. Videre er det en målsetting om at sammensetningen av offentlige utvalg skal ta 

hensyn til blant annet geografisk spredning, alder og etnisk bakgrunn. Vi ber organisasjonene 

ta hensyn til dette når de fremmer sine forslag til utvalgsmedlemmer. Det er også ønskelig at 

pårørendes perspektiv ivaretas i utvalget. FFO og SAFO sine forslag til medlemmer vil bli 

vurdert i forhold til å sikre en god og helhetlig sammensetning av utvalget. Dette på lik linje 

med andre forslag til utvalgsmedlemmer.  

 

Utvalget skal oppnevnes av Kongen i statsråd etter at alle innkomne forslag er grundig 

vurdert. Departementet vil selv ta kontakt med de som velges til å sitte i utvalget. Vi vil også 



Side 2 

 

underrette organisasjonene som er blitt kontaktet for å foreslå utvalgsmedlemmer, om den 

endelige sammensetningen av utvalget. 

 

Vi ber om at forslag om medlemmer til utvalget er departementet i hende senest torsdag 4. 

september kl. 12:00. I tillegg til vanlig postgang ber vi om at innspill sendes per e-post til 

ragnhild.bendiksby@bld.dep.no.  

 

 

Med hilsen  

 

Hege Nygård (e.f.) 

Kst. ekspedisjonssjef 

     

 Ragnhild Bendiksby 

 Avdelingsdirektør 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Adresseliste 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon 
Mariboes gt. 13 0183 OSLO 

Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes 

organisasjoner 

Pb. 8953 Youngstorget 0028 OSLO 
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