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Høring - FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD) - Utkast til Norges første rapport til FN komiteen 

som overvåker konvensjonen (CRPD-komiteen) 
 

 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev og rapport av 6. mars i år. 

 

For LO er det av stor viktighet at mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å arbeide 

får mulighetene til det. Dette er noe vi jobber for i mange sammenhenger, ikke minst gjennom 

avtalen om det Inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. 

 

Departementet gir en framstilling av satsingsfelter i Norge når det gjelder tiltak for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, og vi har valgt å forholde oss til arbeid og sysselsetting. Her 

henvises det bl.a. på en grei måte til Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne, 

Oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse og til IA-avtalen, og til resultater så langt av 

denne avtalen. 

 

Vi mener imidlertid at rapporten når det gjelder IA-avtalen kunne ha hatt med flere nyanser, 

når det gjelder resultater på delmål 2, bestrebelsene på å øke sysselsettingen blant personer 

med nedsatt funksjonsevne. Departementet påpeker at sysselsettingen ikke har økt. Faggruppa 

knyttet til IA-avtalen skriver i sin siste rapport (30. juni 2014), at dette målet er vanskelig å 

evaluere, og at det er et begrenset tallmateriale til rådighet. Dette kunne ha vært reflektert i 

departementets rapport. Likeledes er det her et poeng at antallet og andelen med nedsatt 

arbeidsevne registrert hos NAV, viser en synkende tendens.      
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Vi kunne også ønske at rapporten hadde med aktuelle henvisninger til litteratur og forskning 

som omtales, samt aktuelle lovparagrafer eksempelvis i arbeidsmiljøloven.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje Olsson 
(sign.) 

 

 

                                                                                                            Stein Reegård 
 

 

(sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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