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Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming
Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2016: 17 På lik linje på offentlig
høring. Rapporten er tilgjengelig på regjeringen.no.
Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming –
Rettighetsutvalget – ble oppnevnt 3. oktober 2014, og leverte sin utredning 3. oktober 2016.
Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke
grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming slik at nasjonale politiske
mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.
Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at
utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre:









Løft 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet
Løft 2 Inkluderende og likeverdig opplæring
Løft 3 Arbeid for alle
Løft 4 God helse og omsorg
Løft 5 Eget hjem
Løft 6 Kompetanse og kunnskap
Løft 7 Koordinerte tjenester
Løft 8 Målrettet styring

Hvert av de åtte innsatsområdene inneholder flere anbefalte tiltak.

Postadresse
Postboks 8036 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
http://www.bld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 793

Forbruker-, rettighets- og
likestillingsavdelingen

Saksbehandler
Ragnhild Bendiksby
22242431

Høringsfristen settes til tirsdag 2. mars 2017. Av hensyn til fremdriften i saken vil det ikke bli
gitt utsatt høringsfrist.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets hjemmeside. Dette gjøres under "Send
inn høringssvar" (grønn knapp) nede på siden. Ved utforming av høringssvar ber vi om at man
følger nummereringen i NOU 2016: 17 På lik linje – de åtte løftene.
Liste over høringsinstanser er lagt ut på samme adresse på regjeringen.no.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer
eller andre som ikke er nevnt i listen.
Med hilsen

Siw Ellefsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ragnhild Bendiksby
avdelingsdirektør

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