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Høring - utredning valgfri protokoll til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne 

 
Vi viser til høringsbrev av 8. august hvor det bes om uttalelser om utredningen av konsekvenser 

ved en eventuell norsk tilslutning til tilleggsprotokoll om individuell klagerett til FNs konvensjon 

om personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).  

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge med i 

at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. 

 
Barneombudet er av den oppfatning at den juridiske utredningen foretatt av professor Kjetil 

Mujezinovic Larsen er god og støtter gjennomgående hans analyser og konklusjoner. Ombudet 

slutter seg til utredningens understreking av at tilslutning til protokollen vil ha vesentlig 

betydning for de som er berørt. Sammenstilt med beskjedne konsekvenser for norske 

myndigheter mener vi dette taler for at Norge bør ratifisere protokollen. 

 

Det er viktig at klageretten etter CRPD også skal gjelde for barn. Barneombudet fremlegger 22. 

september rapporten «Grenseløs omsorg – en rapport om tvang mot barn i barnevern og psykisk 

helsevern» som synliggjør nettopp dette. 

 

Barneombudet vil benytte anledningen til å minne om behovet for en egen klageordning særlig 

tilpasset barn. Vi ser frem til at regjeringen i løpet av året svarer på Stortingets bestilling om 

fremleggelse av en sak om ratifisering av tredje tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon om 

individuell klagerett for barn. 
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