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Høringsuttalelse - Forslag om lov om endringer i 
diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og 
barneombudsloven 
 

Unge funksjonshemmede takker for forespørselen og leverer med dette vårt høringssvar på 

forslagene.  

 

Unge funksjonshemmede ønsker å vektlegge behovet for å sikre ombudenes legitimitet. Vi er 

av den oppfatning at dette best ivaretas gjennom å sikre avstand, både reelt og formelt, til de 

myndigheter ombudene, blant andre oppgaver, er satt til å overvåke. Unge funksjonshemmede 

ser at der kan brukes flere modeller for å oppnå tydeligere skiller og bedre ivaretakelse av 

ombudenes uavhengige stilling.  

 

Unge funksjonshemmede er av den oppfatning at forslagene til lovendringer innebærer en 

styrking av disse prinsipielle forhold. Vi vil imidlertid fremholde at vi ikke er av den 

oppfatning at endringsforslaget ivaretar behovene fullt ut. Vi vil derfor komme presentere det 

som er å anse som vårt primære standpunkt. 

 

Det er ikke en enkel oppgave å besørge den beste mulige uavhengighet for instanser som får 

sin bevilgning over statsbudsjettet og dermed er utsatt for potensiell overstyring gjennom 

budsjettrammene. Vi er derfor av den oppfatning at der må gjøres klare grep i forhold til 

uavhengighet fra utøvende myndighet i utnevnelsesprosessen. 

 

Vi støtter for øvrig forslaget om at oppnevningene kun kan gis for en periode på seks år. 

 

Unge funksjonshemmede ber om at Stortinget vurderes som utnevnende instans for 

ombudene. Vi er klar over de mulige problemstillingene som oppstår ved at ombudenes 

utnevnelsesstatus dermed kan sies å være hevet til samme nivå som Stortingets øvrige 

kontrollorganer, og vil presisere at vårt forslag ikke kan anses som et forslag om å heve 

ombudene til samme nivå som Sivilombudsmannen og andre av Stortingets organer.  

 

Vi er imidlertid av den oppfatning at ombudenes uavhengighet er så sentral at det er grunn til 

å endre oppnevningsprosessen ytterligere utover departementets forslag. 
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Videre vil vi påpeke at dersom regjeringen ønsker å fortsette praksisen med oppnevning av 

ombudene i statsråd er vi av den oppfatning at utnevningen må flyttes bort fra departementet 

som er mest nærliggende til problemstillingene ombudene er satt til å adressere. Ombudenes 

utnevning bør derfor, som et minstekrav, flyttes til Justisdepartementet eller annet egnet sted. 

 
Vår kontakt i forhold til denne høringsuttalelsen er Bjarne Kristoffersen (95 28 71 10 eller 

bjarne@ungefunksjonshemmede.no). 

 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Mads Andreassen 
Styrets leder            
 

Saksbehandler 

 
Bjarne Kristoffersen /s/ 

        Organisasjonskonsulent 

 


