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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 barns rettigheter.

Barneombudet støtter arbeidet for et rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne og støtter utvalget i at den menneskerettslige tilnærmingen vil være den beste.

Barneombudet ønsker å presisere at FNs barnekonvensjon er tatt inn i menneskerettighets-
loven og at det i Artikkel 2 heter:

"De land  som er parter til denne konvensjon, skal respektere og garantere de rettigheter som
er fastsatt  i denne konvensjon  for ethvert  barn innenfor deres  jurisdiksjon, uten forskjells-
behandling av noe slag og uten hensyn til barnets , dets foreldres  eller verges  rase, farge,
kjønn, språk,  religion ,  politiske eller annen oppfatning ,  nasjonale ,  etniske eller sosiale
opprinnelse ,  eiendom ,  funksjonshemning , fødsel eller  annen status. "

Barneombudet støtter utvalgets forslag om kommunal plikt til å foreta individuell
tilrettelegging av barnehagetilbudet for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får
likeverdige utviklings-og aktivitetsmuligheter.

For skolebarn mener Barneombudet at opplæringslovens Kap. 9a og § 9a-2, tredje ledd, gir
barna sterke rettigheter. Dessverre viser det seg i praksis at mange barn med funksjons-
hemninger likevel møter barrierer ved skolestart/skolegang. Dette skjer i kommuner som er
vel kjent med barnas behov lenge før skolestart. Barneombudet ønsker at kommunene skal
forvalte de rettigheter som allerede er lovfestet, og med nok en lov mot diskriminering håper
vi dette vil styrke funksjonshemmedes barns rettigheter.

Barneombudet har gjennom lengre tid vært i kontakt med ungdom med cerebral parese.
Barneombudet skrev også brev til helseminister Sylvia Brustad 16.11.05 om viktigheten av
leirtilbud for ungdom med store bistandsbehov.
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Det er svært viktig for ungdommens opplevelse av ungdomstid at de får en mulighet til
samvær med andre som også har bistandsbehov. Sommerleire og andre ferietilbud
representerer for mange unge det eneste tilbud og mulighet for opplevelser uten foreldrenes
tilstedeværelse.

Som budbringer for ungdommer med særlige behov vil jeg igjen fremheve viktigheten av
opprettholdelse av dette ferietilbudet sammen med andre barn og unge i samme situasjon.

Med vennli hilsen

Reidar Hjermann
barneombud A,r..torm Thorstensen
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