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Ratifisering av FN -konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Vi viser til brev av 28.6.2007 vedrørende ovennevnte sak.

Barne- og likestillingsdepartementet har følgende innspill til FN- konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Konvens'onens artikkel 4
Etter folketrygdloven § 14-6 er det et vilkår for rett til foreldrepenger at
stønadsmottaker har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de
siste ti månedene før stønadsperioden tar til. De fleste pensjonsgivende ytelser er i dag
likestilt med yrkesaktivitet etter denne bestemmelsen. Det å motta attføringspenger
eller rehabiliteringspenger inkluderes imidlertid ikke.

Det kan reises spørsmål ved om forskjellsbehandlingen av mottakere av attførings- eller
rehabiliteringspenger knyttet til opptjeningsrett til foreldrepenger, kan være i strid med
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vises
i den forbindelse til artikkel 4 nr. 1b og artikkel 5 nr. 1.

Departementet viser til St. meld. nr. 9  (2006-2007) Arbeid, velferd  og inkludering der
det foreslås å erstatte nåværende attføringspenger ,  rehabiliteringspenger og
tidsbegrenset uførepensjon med en ny midlertidig inntektssikring. I meldingen ble det
varslet at det i det påfølgende lovarbeidet skal vurderes om den nye tidsbegrensede
inntektssikringen skal gi opptjeningsrett til foreldrepenger.
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Konvensjonens artikler 6 8 o 16
Barne- og likestillingsdepartementet har notert seg konvensjonens artikkel 6 som stiller
krav til passende tiltak for å beskytte kvinner med nedsatt funksjonsevne mot multippel
diskriminering, samt artikler som krever kjønnssensitivitet i tiltak som berører
personer med nedsatt funksjonsevne herunder artiklene 8 (b) og 16. BLD ber om at
Arbeids- og inkluderingsdepartementet og andre berørte departementer er
oppmerksomme på disse kravene i implementeringen av ny lov om forbud mot
diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og lovverk om universell
utforming.

Konvens'onens artikkel 33
Barne- og likestillingsdepartementet noterer seg at Arbeids- og
inkluderingsdepartementet vil komme tilbake til etablering av et uavhengig nasjonalt
oppfølgingsorgan etter konvensjonens artikkel 33 nr. 2 på et senere tidspunkt. Dersom
Likestillings- og diskrimineringsombudet tenkes tillagt en tilsynskompetanse i forhold
til den nye FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne,
vil dette kreve en endring i diskerimineringsombudsloven § 1 annet ledd.

Med hilsen
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