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Høring – levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette ut høringsnotat 

om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.  

 

Bakgrunn 

Det er over 20 år siden den såkalte ansvarsreformen ble gjennomført. Regjeringen 

besluttet da å avvikle de fylkeskommunale institusjonene for personer med 

utviklingshemming. Regjeringen mener at tiden er moden for en ny gjennomgang av 

levekårene for mennesker med utviklingshemming, og å vurdere hvor langt vi har 

kommet i å gjennomføre ansvarsreformens mål.  

 

Ved Stortingets behandling av Dokument 8: 139 (2010 – 2011) mente helse- og 

omsorgskomiteen ”at det må gjennomføres en helhetlig utredning som vurderer 

resultatene av ansvarsreformen fra 1991 og levekårssituasjonen for brukere og pårørende”. 

Komiteen mente at en slik utredning skulle ha vekt på områdene bolig, arbeid, fritid og 

helse.  

 

Innhold 

Høringsnotatet gir en beskrivelse av situasjonen for personer med utviklingshemming 

på ulike samfunnsområder, med vekt på barnehage og utdanning, arbeid, helse, bolig 

og fritid. Høringsnotatet gir i tillegg en beskrivelse av situasjonen på sentrale 

sektorovergripende områder som likestilling, selvbestemmelse, rettssikkerhet og 

demokratisk deltakelse.  

 

Beskrivelsen i høringsnotatet, og innspill etter høringsrunden, vil danne grunnlag for 



Side 2 

 

en stortingsmelding om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.  

 

Høringen 

Høringsinstansene bes om å uttale seg om: 

 beskrivelsen i høringsnotatet overordnet sett gir et dekkende uttrykk for 

levekårssituasjonen for personer med utviklingshemming, innen ulike 

samfunnsområder 

 hvordan reformens intensjon om ”normalisering” av levekår for personer med 

utviklingshemming bør praktiseres i dagens samfunn og tjenesteapparat. 

 

Høringsnotatet er også tilgjengelig på Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets hjemmeside: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298 

Notatet kan også fås ved henvendelse til postmottak@bld.dep.no  

 

Høringsfristen er 6. mai 2013. Uttalelser sendes til Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller på e-post til: 

postmottak@bld.dep.no. 

 

Liste over adressater er lagt ved brevet. Høringsnotatet bes forelagt underliggende 

organer og etater som ikke er oppregnet i listen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inge Ovesen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Maren Anna Lervik Dam 

 seniorrådgiver 

 

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