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Forespørsel om møte med ny kultur- og likestillingsminister 

Kjære Anette Trettebergstuen, 

Norges institusjon for menneskerettigheter (heretter NIM) ønsker deg varmt 

velkommen som ny statsråd i Kulturdepartementet. 

NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med 

Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og 

folkeretten for øvrig. Som ledd i dette har NIM har som oppgave å gi råd til Stortinget, 

regjeringen og andre myndighetsorganer i spørsmål om menneskerettigheter. 

NIM jobber med mange felt innenfor menneskerettighetene, og ett av disse er 

rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Virkemidlene for å sikre 

likestilling av funksjonshemmede hører ofte til i andre departementer enn 

Kulturdepartementet. For eksempel hører retten til brukerstyrt personlig assistanse eller 

spørsmål om tvang i helsevesenet under Helse- og omsorgsdepartementet, universell 

utforming og tilgjengelighet på offentlige transportmidler hører under 

Samferdselsdepartementet, mens spørsmål om rettslig handleevne eller vergemål hører 

under Justis- og beredskapsdepartementet. Likevel handler disse temaene (og mange 

andre) om likestilling av funksjonshemmede, uavhengig av hvilket departement de faller 

inn under. 

Nettopp fordi funksjonshemmedes rettigheter ligger under flere departementer, mener 

vi det er viktig at likestillingsministeren har et overordnet perspektiv på 

funksjonshemmedes rett til likestilling. Som likestillingsminister vil du ha et viktig 

koordinerende ansvar for likestillingspolitikken overfor de øvrige departementene. Det 

såkalte «paradigmeskiftet» som ble innført med FNs konvensjon om 

funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), innebar et nytt perspektiv, fra 

funksjonshemmedes behov for omsorg til deres krav på rettigheter. Dette 

perspektivskiftet reflekteres i politikkutforming på en rekke områder i Norge, men det er 

likevel langt igjen til full likestilling for funksjonshemmede.  
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NIM ser fram til at du, som ny kultur- og likestillingsminister, vil ha et særlig fokus på 

rettighets- og likestillingsperspektivet for denne gruppen. Hurdalserklæringen sier at 

CRPD skal inkorporeres i norsk rett, noe vi ser fram til. Andre tiltak som vi håper 

regjeringen vil gjennomføre er å erstatte vergemålsinstituttet med et system for 

beslutningsstøtte, og å få på plass en ny tvangsbegrensningslov som sikrer rettighetene 

til mennesker med funksjonsnedsettelser. 

NIM bidrar gjerne med råd og innspill til regjeringen om de menneskerettslige rammene 

i disse spørsmålene, og andre saker på likestillings- og diskrimineringsfeltet. 

Vi vil gjerne be om et møte med deg for å diskutere disse spørsmålene nærmere. Vi 

ønsker deg med dette lykke til med oppgavene som venter, og ser frem til et godt og 

konstruktivt samarbeid i den kommende regjeringsperioden.  
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