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SITUASJONEN I DAG
• Utviklingshemmede har ikke et likeverdig fritidstilbud
• Få nære venner og mer fritid enn andre
• Økt samarbeid mellom frivillig sektor og kommune

ANSVARSFORDELING
• Stat, fylkeskommune og kommune har etter kulturloven 

ansvar for å legge til rette for kulturvirksomhet. 
• Helse- og omsorgstjenesteloven gir individuelle rettigheter 

innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten som kan 
tilbys innenfor den tredelte løsningen:
- Individuell støttekontakt
- Deltakelse i en aktivitetsgruppe
- Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon 



RETTIGHETER

Retten til deltakelse i kultur, fritidsaktiviteter, fornøyelse og idrett 
er fastsatt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (s. 152).

Regjeringen legger vekt på at mennesker med utviklingshemming 
skal ha et kultur og fritidstilbud som er likeverdig med tilbudet til 
befolkningen for øvrig (s. 153)

Det er en kommunal oppgave å sørge for at utviklingshemmede 
får tilrettelagt kultur- og fritidstilbud på lokalt nivå. Dette foregår 
både i egen regi og i regi av frivillige lag og organisasjoner 
(s.153).



SOSIAL INKLUDERING

Deltakelse er bare meningsfylt
dersom det er tale om sosial
inkludering i tydelig samhandling
og aksept, ikke bare et fysisk
nærvær og nærhet.



FELLES ANSVAR 

• Hvordan kan kommunen i samarbeid 
med fritidsorganisasjonene gi sine 
innbyggere mulighet til deltakelse i 
selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter?

• Hvordan gjør vi det?

• Hvilke virkemidler trenger vi?



LIKEVERDIG FRITIDSTILBUD 

Utvalget peker på et behov for følgende tiltak:
• Økt kunnskap om tilrettelegging
• Bedre universell utforming og fysisk tilgjengelighet
• Bedre støtte til foreldre og familie
• Bedre transportordninger
• Bedre kunnskap rundt opplæring og oppfølgning i 

bruk av aktivitetshjelpemidler. 
• Evaluere støttekontaktordningen for å finne frem til 

hva slags støtte som er best mulig egnet for at 
utviklingshemmede skal få bedre mulighet til en aktiv 
fritid



HVA TRENGS?
Hva må vi ta spesielt hensyn til overfor personer med 
utviklingshemming?

• Samarbeid med brukeren i fokus 

• God kartlegging

• Bruk av nærpersoner



FERIE?



HVILKE KONSEKVENSER VIL NOU'EN
KUNNE FÅ FOR TJENESTEUTFORMING 
OG TJENESTEYTING?



STYRKER VED DENNE NOU'EN?

• Synliggjør rettighetene personer med 
utviklingshemming har til deltakelse i kultur- og 
fritidsaktiviteter

• Dokumenterer at lovverk ikke alltid følges, og at det 
foregår en diskriminering

• Peker på flere viktige konkrete forhold som må til for å 
styrke fritidstilbudet lokalt for personer med 
utviklingshemming



SVAKHETER VED DENNE NOU'EN?

• Utvalget anbefaler ingen konkrete løft som gir 
grunnlag for at dagens praksis rundt fritid endres for 
personer med utviklingshemming

• Ferie er i realiteten ikke et tema i NOU`en



GOD SAMHANDLING




