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Funksjonshemmede og Lied-utvalgets innstilling
Liedutvalget ble nedsatt 1. september 2017 og leverer to innstillinger,  NOU 2018: 15 Kvalifisert, 
forberedt og motivert og NOU 2019: 25 Med rett til å mestre.

Paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede 
og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) reagerer på at utredningen 
ikke har involvert funksjonshemmedes organisasjoner. Gjennom arbeidet er det knapt forsøkt å 
etablere problemstillinger knyttet til nedsatt funksjonsevne og langt mindre finne løsninger som vil 
kunne fjerne eller redusere barrierer som hindrer funksjonshemmede i dagens videregående skole. 

I NOU 2018: 15 hevdes det å være et dårlig kunnskapsgrunnlag knyttet til elever med nedsatt 
funksjonsevne og skolen. Imidlertid er det få tegn til at utvalget har forsøkt å innhente kunnskapen 
som finnes. 

Når f.eks. Wendelborg, Kittelsaa og Wik i sin rapport fra 2017 viser at over 30 prosent av elevene 
med utviklingshemming tas inn på studieforberedende utdanningsløp, så er det all grunn til å stille 
spørsmål med den videregående skolen. Alle vet at ingen i elevgruppen går videre på høgskole- og 
universitetsstudier. Når forskning f.eks. viser at 64 prosent av fysisk funksjonshemmede ikke 
fullfører videregående skole, så er det opplagt at den videregående skolen representerer alvorlige 
barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne. Listen over veldokumenterte utfordringer med den 
videregående skolen, kan gjøres lang, men beklageligvis overser Liedutvalget 
funksjonshemmedefeltet.

Norge er forpliktet til å etterleve FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD). Vi vil minne om 
artikkel 4, pkt. 3 som blant annet sier:

«I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre 
denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som
representerer dem.»

FFO, Unge funksjonshemmede og SAFO forventer at departementet i arbeidet med den 
videregående skolen arbeider aktivt for å avdekke og løse utfordringene som funksjonshemmede 
møter i dagens videregående skole. 
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