
 
Postet på Facebook-veggen til KMD.  
 
Det er postet av Krystelle Sandøy Bredrup: 
 
"Jeg viser til rapporten “Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til 
fylkeskommunene”, med høringsfrist 9/05-18. 

Jeg heter Alva og er 6 år. Voksne har fortalt meg at det i denne rapporten er forslag om at 
Statped skal legges ned. Dette gjør meg både sint og redd, fordi jeg er helt avhengig av Statped 
for at jeg skal kunne lære og ha det bra. Familien min og jeg bruker mange av Statpeds tjenester 
i dag, og de kommer også til å være viktige i livet mitt fremover. 

Jeg er hørselshemmet og bruker høreapparater på begge ørene. Statped sitter på den 
nødvendige kompetansen som er så viktig for at jeg skal fungere i hverdagen. 

Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 12 i Barnekonvensjonen 

Voksne fortalte meg om dette forslaget fordi de vet at jeg skal kunne si min mening om ting som 
angår meg. Å legge ned Statped vil berøre mitt liv i stor grad. Jeg synes derfor det er rart at ikke 
dette ekspertutvalget har spurt meg, og andre barn og unge, hva vi mener om dette forslaget. 
Derfor er dette brudd på mine rettigheter. 

Her er min mening: 

Statped må ikke legges ned! Dette vil ramme meg og andre barn og unge hardt da vi er mange 
som er avhengige av tjenester og flinke fagpersoner i Statped for at vi skal kunne leve gode liv. 
Det er nemlig ikke slik at kommunene vi bor i vet hvordan de skal gi oss den opplæringen vi 
trenger. Statped må heller styrkes enn å legges ned. 

Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 23 i Barnekonvensjonen 
Norge er forpliktet til å gi alle barn lik rett til opplæring, også funksjonshemmede barn. Ved å 
legge ned Statped bryter departementet min rett til opplæring som passer for meg, mine behov 
og min utvikling. For jeg har erfart at kommunen der jeg bor ikke klarer dette. 

Jeg mener dette forslaget innebærer brudd på artikkel 3 i Barnekonvensjonen 
Jeg skjønner ikke hvorfor et utvalg kan foreslå noe som vil bli så alvorlig for mange barn og unge 
uten å spørre dem selv hva de mener. Jeg skjønner ikke hvorfor voksne kan tro at det å ta fra 
oss tjenester vi trenger er til det beste for oss. Andre voksne har fortalt meg at alle beslutninger 
som berører barn skal tas til barns beste. Jeg skjønner ikke hvordan et slikt forslag kan være til 
mitt beste. 

Med dette håper jeg at mine rettigheter ivaretas ved beslutninger som skal tas videre, og at de 
tas til barns beste. Dette betyr at departementet IKKE kan legge ned Statped. De må heller 
styrke tjenester og rettigheter for barn og unge. 

Med vennlig hilsen Alva Sandøy Bredrup 6 år." 

 


