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HØRING «POLITIKK FOR LIKESTILLING » - NOU 2012:15 
 
Norges Handikapforbund (NHF) viser til BLD’s høringsbrev av 12. oktober 2012 
vedrørende NOU 2012:15 – Politikk for likestilling. I tillegg til NHFs egen 
høringsuttalelse som følger nedenfor, viser vi til høringsuttalelsen fra 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 

NHFs kommentarer til NOU 2012:15 kan oppsummeres i følgende 
hovedpunkter: 

 Norges Handikapforbund reagerer sterkt på at perspektivet funksjonsnedsettelse 
er fullstendig utelatt i utvalgets mandat. Kvinner med funksjonsnedsettelse er 

spesielt sårbare, men dette fokuset er ikke inkludert. De 4 valgte 
innsatsområdene er relevante også for funksjonshemmede. Kjønn og 
funksjonsnedsettelse må inkluderes i Regjeringens oppfølging av Skjeie-utvalget. 

 
 Kunnskap om sammenheng mellom kjønn og funksjonsnedsettelse er 

mangelvare. Kunnskapen må styrkes. Nødvendige forskningsmidler må stilles til 

rådighet. 
 
 Norges Handikapforbund viser til utredningens fokus på utdanning og arbeid som 

viktige forutsetninger og virkemiddel for kjønnslikestilling. Viktige virkemiddel for å 
sikre personer med funksjonsnedsettelse utdanning og arbeid må gjennomføres. 
Universell utforming av alle undervisningsbygg og brukerstyrt personlig 

assistanse er vesentlige forutsetninger. 
 

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep,  
 
0030 Oslo 

Vår dato: 15. januar 2013 

Vår ref.: Janne Skei 
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Funksjonsnedsettelse er utelatt 
Målet med Skjeie-utvalget’s utredningsarbeid var «å legge grunnlaget for en helhetlig 

og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for fremtiden1». Utvalget ble bedt om å drøfte 

«det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, og 

likestillingspolitiske dilemmaer og utfordringer i et livsløps-, klasse- og 

etnisitetsperspektiv» 

 

Norges Handikapforbund reagerer sterkt på at funksjonshemmede ekskluderes 

fullstendig fra mandatet for en utredning som skal legge grunnlaget for fremtidens 

likestillingspolitikk. Funksjonshemmede som gruppe har gjennom årtier vært 

utestengt fra et aktivt liv som likestilte borgere i et samfunn som definerer likestilling 

som en «grunnverdi» og vesentlig menneskerettighet. Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven for funksjonshemmede ble innført først i 2009, 31 år etter at 

kvinner og 4 år etter at etniske og religiøse minoriteter fikk sine 

likestillings/diskrimineringslover.  

 

Også tidligere har funksjonshemmede vært ekskludert fra offentlige og politiske 

prosesser knyttet til forbud mot diskriminering og arbeid for likestilling. I 1997 hadde 

allerede kvinner vært beskyttet i lovverket mot diskriminering i arbeidslivet siden 

1978. Regjeringen fant da ut det var på tide å gjøre noe med diskrimineringen av 

etniske minoriteter. Høy arbeidsledighet blant innvandrere var et motiv for dette. 

Allikevel – på tross av at flesteparten av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder (16-66 

år) også da stod utenfor arbeidslivet, var dette ikke grunn god nok for daværende 

Regjeringen til å forby diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. I 

proposisjonen fra 97 skriver departementet følgende om et slikt forslag: 

 

«Når det gjelder forskjellsbehandling på grunnlag av alder og funksjonshemming, har 

departementet forståelse for de vanskeligheter som slike forhold kan skape for dem som på 

tross av evner og vilje ikke får innpass på arbeidsmarkedet. Funksjonshemming som 

diskrimineringsgrunn er likevel ikke direkte sammenlignbart med etnisk diskriminering, da 

dette ofte kan fordre at arbeidsgiver må iverksette tilpasninger i virksomheten utover det som 

følger av arbeidsmiljøloven § 13. Ut fra hensynet til arbeidslinjen i regjeringens 

arbeidsmarkedspolitikk er det imidlertid ønskelig å fremme høy sysselsetting også blant disse 

gruppene, men dette bør heller ivaretas gjennom bl a trygde- og arbeidsmarkedspolitikken 

enn ved innskrenkninger i arbeidsgivers styringsrett. 

                                                   

1
 Fra mandatet til Skjeie-utvalget 
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Departementet har ut fra en helhetsvurdering kommet til det standpunkt at det ikke er 

ønskelig å begrense arbeidsgivers styringsrett ytterligere i denne omgang, men vil fortsatt 

søke å holde seg orientert om eventuelle årsaker til uheldig arbeidsmiljø for 

arbeidstakerne.»
2
 

 

Begrunnelsen for å ekskludere funksjonshemmede i 1997 var med bakgrunn i to 

hovedmomenter.  

 

1. Diskriminering av funksjonshemmede er ikke sammenlignbart med etnisk 

diskriminering fordi det kan bety at arbeidsgiver må gjøre tilpasninger. 

Og…………  

2. det å diskriminere funksjonshemmede er ikke en viktig nok sak for å redusere 

arbeidsgivers styringsrett ytterligere. 

Oppdraget som ble gitt til Skjeie-utvalget 13 år etterpå – i 2010 - tyder på at heller 

ikke denne Regjeringen ser ut til å mene at diskriminering og manglende likestilling 
når det gjelder funksjonshemmede er en viktig nok sak. Diskrimineringsgrunnlaget 

nedsatt funksjonsevne inkluderes ikke når grunnlaget skal legges for fremtidens 
likestillingspolitikk.  

Skjeie-utvalget skal imidlertid ha honnør for å påpeke mangelen på kompetanse om 

funksjonsnedsettelse i utvalget da man i desember 2010 ber om tilleggsoppnevnelse 
for å bøte på dette. Dessverre tar ikke BLD innover seg problematikken, og Skjeie-

utvalget fortsetter etter opprinnelig oppdrag.  
 

Funksjonsnedsettelse og kjønn påvirker 

Funksjonsnedsettelser oppleves ulikt av kvinner og menn, og denne forskjellen er i stor grad 

knyttet til kjønn. Kvinner med nedsatt funksjonsevne opplever ofte dobbel diskriminering, på 

grunn av både kjønn og funksjonsnedsettelsen. Sammenlignet med menn med nedsatt 

funksjonsevne er det større sannsynlighet for at funksjonshemmede kvinner lever i fattigdom 

og isolasjon, har lavere lønn og er mindre representert i arbeidsstyrken. Dette fører til at de 

lettere utsettes for vold og til at de ikke er i stand til å beskytte seg.
3
 

                                                   

2
 Fra ot.prp. 67 (96/97) – Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, kap. 8.7.2 

3
 http://www.fokuskvinner.no/Nyheter/2012/Vold-mot-kvinner-med-funksjonsnedsetterlser/ 

 

http://www.fokuskvinner.no/Nyheter/2012/Vold-mot-kvinner-med-funksjonsnedsetterlser/
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Folkestyre 

Personer med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i lokalpolitikken. Partiene 
er lite fokusert på rekruttering og den praktiske muligheten til å delta i folkestyret er 

begrenset for mange. Manglende fokus på rekruttering og tilrettelegging av det 
politiske frivillige arbeidet, samt dårlig fysisk tilgjengelighet i tilknytning til folkestyrets 
møtearenaer bidrar til utestenging og ekskludering av folkevalgte med nedsatt 

funksjonsevne. 4 

Sårbarhet  

I sin doktoravhandling om vold og overgrep mot kvinner i 2006 viser Vigdis Mathisen 
Olsvik at overraskende mange i hennes materiale5 var blitt utsatt for overgrep i 

forbindelse med skole, sykehus, hjemmesykepleie og hjelpemiddelsentraler. Åtte av 
tretten kvinner var blitt utsatt for ulike former av seksuelle overgrep.  

Det finnes få spesifikke omfangsundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. En 
amerikansk undersøkelse fra 976 viser at 62 % av kvinner med og uten 
funksjonsnedsettelse hadde vært utsatt for et eller flere overgrep i løpet av sitt liv. For 

kvinner med funksjonsnedsettelse skjedde overgrepene over en gjennomsnittlig 
lengre tidsperiode (3,9 mot 2,5 år). I tillegg var funksjonshemmede kvinner mer utsatt 
for overgrep fra helsepersonell og andre omsorgspersoner (13,9 % mot 4,0 %). 

Olsvik’s egen omfangsundersøkelse viste også at kvinner med nedsatt 
funksjonsevne har større risiko for å bli utsatt for fysiske og institusjonelle overgrep, 
og dermed også for flere overgrep totalt sett.7 

I en masteroppgave fra 20078 finner Anne Jorun Bolken Ballangrud at det er en 
generell motvilje mot å dømme voldtekt der offeret har psykiske lidelser eller er 

psykisk utviklingshemmet. I en rekke slike saker dømmer man for utnyttelse, noe 
som har en lavere strafferamme enn hva det er for voldtekt.  
 

Materiale fra dybdeintervjuer med 21 kvinner i alderen 28 – 49 år som fødte i 
perioden 1991-20009 viser at kvinner med funksjonsnedsettelse i flere tilfeller møter 
negative holdninger til sin graviditet av uvitende helsearbeidere, og at de sliter med 

                                                   

4
 ØF-rapport nr: 6/2011 – Lutter velvilje, men mye gjenstår 

5
 Dybdeintervjuer med 13 kvinner 

6
 Crowd 1997 

7
 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Kurs%20og%20konferanser/Overgrep%20og%20funksjo
nsnedsettelse/Kunnskapsstatus-Olsvik-16.11.09-lysbilder.pdf 
 
8
 Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser – En analyse av straffeloven §§ 192 og 

193 og den tilhørende rettspraksis 
9
 NOVA – Lars Grue 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Kurs%20og%20konferanser/Overgrep%20og%20funksjonsnedsettelse/Kunnskapsstatus-Olsvik-16.11.09-lysbilder.pdf
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Kurs%20og%20konferanser/Overgrep%20og%20funksjonsnedsettelse/Kunnskapsstatus-Olsvik-16.11.09-lysbilder.pdf
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manglende praktisk tilrettelegging og manglende tilgjengelighet som innebærer at 

helsetjenestene de mottar i forbindelse med graviditet er lite tilfredsstillende. 
 
Valgfrihet - Arbeid og utdanning er viktige nøkler til likestilling 

 
Vår nordiske velferdsmodell bygger på at folk skal være tilknyttet arbeidslivet. 
Utvalget påpeker at «Arbeidslivstilknytning og lønnsarbeid blir….i 

likestillingspolitikken, først og fremst oppfattet som en mulighet til å realisere egne 
evner og til å bli økonomisk selvstendig10» 
 

SSB’s arbeidskraftundersøkelse om funksjonshemmede i arbeidsmarkedet fra 201211 
viser at andelen sysselsatte i befolkningsgruppen mellom 15 og 66 år er på 74,7 % 
mens den blant funksjonshemmede er 41 %. Som i majoritetsbefolkningen er 

sysselsettingsgraden høyere blant funksjonshemmede menn enn for 
funksjonshemmede kvinner (42,7 % mot 39.5 %). Kvinner med funksjonsnedsettelse 
er som andre kvinner overrepresentert i andel sysselsatte med deltidsarbeid (62 % 

av kvinner med funksjonsnedsettelse mot 32 % av menn med funksjonsnedsettelse). 
 
Arbeidskraftundersøkelsen(AKU) viser at funksjonshemmede på samme måte som 

andre i forhold til sysselsettingsgrad profitterer på høy utdannelse. Forskjellen i 
sysselsettingsgrad mellom funksjonshemmede og andre reduseres med utdanning 
på høyskole/universitetsnivå. Samtidig viser beregninger basert på tall fra AKU at 

funksjonshemmede i langt mindre grad har utdanning utover videregående skole (18 % 
mot 32 %). Statistikken viser at en større andel kvinner enn menn har utdanning 
utover videregående skole. Den samme kjønnsforskjellen gjelder også for menn og 

kvinner med nedsatt funksjonsevne (22 % mot 12 %) 
 
Veien videre 

 
Fokus på funksjonsnedsettelse 
 

Skjeie-utvalget har ikke beskjeftiget seg med funksjonsnedsettelse i utredningen om 
fremtidens likestillingspolitikk. I dag finnes det lite kunnskap om koblingen mellom 
kjønn og funksjonsnedsettelse. Den kunnskapen vi sitter med viser at 

kjønnsforskjeller finnes og at kvinner med funksjonsnedsettelser er mer sårbare enn 
funksjonshemmede menn. Arbeidskraftundersøkelsen viser også kjønnsforskjeller 
med hensyn til arbeid og utdanning.  

 
Imidlertid, lite er gjort for å utvikle en systematisert kunnskap på området. 
Kjønnsforskning er et prioritert område innenfor forskningsfeltet. Norges 

                                                   

10
 NOU 2012:15 – side 26 

11
 http://www.ssb.no/emner/06/01/rapp_funksjonshemmede/rapp_201236/rapp_201236.pdf 

 

http://www.ssb.no/emner/06/01/rapp_funksjonshemmede/rapp_201236/rapp_201236.pdf
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Forskningsråd, som finansieres over statsbudsjettet, har et eget program knyttet til 

kjønnslikestilling. Funksjonshemmede er ikke prioritert. 
 
NHF mener: 

 Regjeringens oppfølging av Skjeie-utvalget – eventuelt gjennom en 
proposisjon, må inkludere funksjonshemmede 
 

 
 Kunnskapen om kjønn og funksjonsnedsettelse må styrkes. Nødvendige 

forskningsmidler må stilles til rådighet. 

 
 
 

Mulighet for utdanning og arbeid må styrkes. 
 
Funksjonshemmede er svært underrepresentert i arbeid og utdanning. Utvalget har 

selv påpekt at rent likestillingspolitisk ansees arbeid og utdanning som viktige 
virkemidler for selvstendighet og likestilling. 
 

Funksjonshemmede har generelt sett lavere utdanning, mindre yrkesaktivitet og 
større andel yrkesaktive i deltidsarbeid enn andre. Også blant funksjonshemmede 
ser man klare forskjeller mellom kjønnene. 

 
Disse problemstillingene har vært pekt på som utfordringer siden det på begynnelsen 
av 80-tallet ble satt fokus på «Full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede». 

 
Politikere og byråkrater har vist vilje til å sette ambisiøse målsetninger på området. 
Imidlertid har man i langt mindre grad gjort de nødvendige økonomiske 

prioriteringene. Resultatet er at funksjonshemmede i dag fremdeles ikke kan delta på 
samfunnets arenaer på samme måte som andre. Arbeid og utdanning er ikke bare 
kjønnssegregert. For funksjonshemmede er det i tillegg segregert med hensyn til 

funksjonsevne. Manglende praktisk og organisatorisk tilrettelegging og til dels store 
og uoverkommelige fysiske barrierer stenger funksjonshemmede ute fra arbeid og 
utdanning som er viktige likestillingspolitiske virkemiddel for selvstendighet og 

medbestemmelsesrett. Utfordringene er mange og til dels store. Alle kan ikke løses 
på en gang.  
 

Norges Handikapforbund vil løfte frem to vesentlige virkemidler for å bidra til 
utdanning og arbeid.  
 Universell utforming av alle læreinstitusjoner for å sikre funksjonshemmede 

samme mulighet til å være en del av ordinært skole og utdanningstilbud. 
 Lovfestet Rett til Brukerstyrt personlig assistanse som et viktig virkemiddel for å 

sikre selvstendighet og slik gi bedre mulighet for barn, unge og voksne til å delta i 

arbeid, utdanning, skole og fritid. 
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Universell utforming av læreinstitusjoner generelt og i første omgang 

grunnskoler spesielt. 
 
80 % av dagens grunnskolebygg er ikke tilgjengelige for bruk av elever, ansatte eller 

foreldre med funksjonsnedsettelser. 
 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda har konkludert med at kommunenorge ikke 

er forpliktet til å oppgradere eksisterende skoler til universell utforming før det 
foreligger forkrifter med tidsfrister for universell utforming.  
 

Manglende tilgjengelighet fører til at en rekke funksjonshemmede elever sluses til 
noen få skoler som er universelt utformet. Segregering av funksjonshemmede 
påvirker holdningene til den oppvoksende generasjon og er med på å sementere 

utestengingen av funksjonshemmede også i fremtiden. 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

BPA dekker assistansebehov i og utenfor hjemmet. Målsetningen er å leve et 
selvstendig og aktivt liv. 
 

BPA gjør det mulig for familier med barn med funksjonsnedsettelser å leve som 
andre barnefamilier. Ordningen er viktig i forhold til uavhengighet fra familie og 
venner og særlig kvinner er opptatt av hvordan brukerstyringen fører til større grad av 

uavhengighet. Econ-rapport 2010-026 viser til at BPA spesielt for kvinner har 
betydning for deres yrkesdeltakelse og at omfanget av yrkesdeltakelse og/eller 
størrelsen på stillingsbrøken hadde vært redusert uten BPA. 

 
NHF mener: 
 Forpliktelser med tidsfrister for universell utforming av alle utdanningsbygg 

generelt og i første omgang alle grunnskoler spesielt må forskriftsfestes. 
 

 Brukerstyrt personlig assistanse må nedfelles i lov som en individuell 

rettighet. 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORGES HANDIKAPFORBUND 
 

 
 
Arne Lein       Arnstein Grendahl 

Forbundsleder      generalsekretær 


