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Deres ref: 13/3793 Dato: 04.09. 2014

Forslag til representanter i offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter
til mennesker med utviklingshemming

Vi takker for henvendelsen datert den 02.09.2014, hvor Safo blir bedt om å 
foreslå to kandidater med bakgrunn som pårørende som mulige kandidater til 
utvalgsmedlemmer. 

Forslag til Safo-representanter i utvalget
Safo har ikke problemer med å finne gode forslag. Utfordringen er å velge 
blant alle våre mulige og velkvalifiserte kandidater. I tråd med henvendelsen 
fra med departementet, foreslår Safo to personer av hvert sitt kjønn. Begge 
forslagene vurderes av Safo som like velkvalifiserte.

Bjug Ringstad, født 1945. 
• Bror til avdød søster med utviklingshemming. 
• Hotellfagutdannet og utdannet barnehagelærer
• Nestleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) siden 2012
• Sentralstyremedlem i NFU 1988-94
• Leder i NFU Oppland fylkeslag
• Leder av NFUs bistandsutvalg i perioden 1983-94
• Leder av Fylkesrådet for funksjonshemmede i Oppland fra 2007 til 

2013.
• Kommunestyremedlem i Gjøvik, inne i sin 4. periode. 6 år som leder av

Hovedutvalg for helse- og omsorg. Nå nestleder i Hovedutvalg for 
kultur og idrett.

• Leder i Vind Idrettslag på Gjøvik i 8 år fra 2001.
• I tillegg mange andre sideordnede tillitsverv i forlengelsen av de 

foranstående.
• Regionkontorleder i Norges Handikapforbund (NHF) 1998-2012
• Adresse: Johan Sverdrups gate 20, 2819 Gjøvik
• Telefon 91818700, e-post: bjug@ringstad.no
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Gunn Strand Hutchinson, født 1951
• Mor til mann på 31 år med Down syndrom
• Erfaring som tillitsvalgt i NFU på alle nivå. Har vært leder på 

kommunalt, fylkesnivå. Tidligere nestleder på nasjonalt nivå.
• Prosjektleder (2004 til 2006) for Levva Livet, hvor hensikten var å få 

fram gode eksempler på organisering av tjenester i dagliglivet, ferie og 
fritid for personer med utviklingshemming. 

• Styreleder for foreldredrevet barnehage, deretter foreldredrevet 
skolefritidsordning og etablert og drevet fritidsklubb for 4. – 6. 
klassinger ved barneskole, den gang barna var i den aktuelle 
aldersgruppen.

• Samarbeidet med russisk interesseorganisasjon for familier med barn 
og ungdom med funksjonsnedsettelser (2000 til 2007) gjennom 
Barentssekretariatet. 

• Leder og styremedlem av SAFO Nord fra 2005 til 2011. Representert 
SAFO i Rådet for likestilling av funksjonshemmede (2003-2011), 
Nordland Fylkeskommune. Representant i Bodø kommunale råd for 
funksjonshemmede siden 2011. Brukerrepresentant i Helse Nords 
brukerutvalg.

• Ansatt som dosent ved Universitetet i Nordland. Arbeider med 
utdanning av sosialarbeidere, forskning og fagutvikling. 
Forskningsområder er forebyggende arbeid og samfunnsarbeid, 
funksjonshemming og samfunn og sosialt arbeid i ulike 
velferdsregimer. Har hatt spesielt fokus på selvbestemmelse og 
medborgerskap for mennesker med utviklingshemming. 

• Deltatt i kommunepolitikken. Tre perioder som kommunestyremedlem. 
Har vært gruppeleder, medlem av formannskap, havnestyre, komité for
plan, utvikling og næring og leder av utvalg for kirke, kultur og 
undervisning. 

• Styremedlem i Innstrandens IL siden 2000 hvor det er mange personer
med utviklingshemming som deltar. Har vært langrennstrener og 
medlem i Bodø Idrettsråd. 

• Tillitsverv for FO, blant annet som styremedlem faggruppe for 
høgskole-/universitetsansatte og forskere, medlem og leder av Helse- 
og sosialpolitisk utvalg i FO. 

• Adresse: Regine Normanns vei 50, 8019 Bodø
• Telefon 91338299, e-post: gunn.strand.hutchinson@uin.no

Forslag til kandidater som kan representere barns rettigheter og 
arbeidstakersiden

NFU har tidligere sendt inn synspunkter på utvalgsorganiseringen og 
navneforslag. Dersom det skulle være aktuelt med utvalgsmedlemmer som 
har spesielt fokus på barns rettigheter, vil vi nevne to navn:
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• Ivar Stokkereit jobber til daglig som juridisk rådgiver i UNICEF Norge 
og har svært god kompetanse både på barns rettigheter generelt, men 
også på funksjonshemmede barn og utviklingshemmede barn spesielt. 
UNICEF har et spesielt ansvar overfor barnekonvensjonen og det at 
barn med funksjonsnedsettelser ivaretas gjennom FN-konvensjonen 
om rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne. Ivar Stokkereit var 
tidligere ansatt som juridisk rådgiver i NFU hvor han i stor grad arbeidet
med å bistå medlemmer i klagesaker og annen juridisk veiledning 
knyttet til opplæring.

• Sanne Hofmann arbeider i Redd barna. Hun er utdannet sosionom, 
spesialpedagog og jurist. Hun har bakgrunn fra forskning innen barne- 
og barnevernsrett. I sitt arbeide i Redd barna, har Sanne Hofmann 
vært en foregangskvinne ved også å trekke barn med 
funksjonsnedsettelser inn i Redd barnas fokusområde. Dette gjelder 
både i henhold til etterlevelsen av barnekonvensjonen og i Redd 
barnas øvrige arbeid.

Dersom det er aktuelt å inkludere representanter for 
arbeidstakerorganisasjonene, vil vi nevne
• Geir Johannessen sitter Fellesorganisasjonens (FO) ledelse. Han er 

vernepleier og leder seksjon for vernepleiere. Geir Johannessen har 
arbeidet hos fylkesmannen i Hordaland og han har hatt stillinger av et 
vidt spekter innen tjenester for personer med utviklingshemning. FO 
har et sterkt sosialpolitisk engasjement. NFU har tett og hyppig kontakt.
Siden 2009, har det aldri vært en sak vi ikke har maktet å forenes om.  
Både FO og Geir Johannessen fremstår som svært engasjerte og 
løsningsorienterte.

Safo og/eller NFU vil også kunne bidra til forslag til kandidater til den nevnte 
referansegruppen. I denne forbindelsen kan det nevnes av mange med 
utviklingshemning er tillitsvalgte i NFU. NFU har også spesielle 
organisasjonsenheter som arbeider med skolering av medlemmer med 
utviklingshemning.

Vi ser i spenning frem til oppnevningen av utvalget, deres arbeid og innstilling.

Med hilsen 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Arne Lein (sign)
Styreleder


