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 Oslo 18. desember 2015  

 

FFOs krav til statsbudsjettet 2017 
 
FFO er en paraplyorganisasjon for 80 organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke som 
har mer enn 335 000 medlemmer. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og 
deltakelse for funksjonshemmede. Et av FFOs viktigste arbeidsområder er å gi innspill til de 
årlige statsbudsjettene. Allerede 11. november 2015 sendte vi over våre første punkter til 
regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2017. Punktene under var utgangspunktet for møtet i 
Kontaktutvalget med regjeringen 25. november:  
 
 

1. FFO ber om at det utarbeides en helhetlig handlingsplan for funksjonshemmede - som 
dekker alle områdene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 

2. FFO ber regjeringen intensivere innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid og 
legge til rette for 10 000 nye arbeidsplasser de neste fem årene. 
 

3.  FFO ber regjeringen følge opp Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med 
øremerkede bevilgninger i hele planperioden. 

 
 
Vi varslet i møtet at våre innspill til det enkelte fagdepartement ville oversendes senest 18. 
desember. Vårt viktigste anliggende er at regjeringen i de årlige statsbudsjett setter av 
tilstrekkelige bevilgninger på de ulike fagområdene slik at rettighetene til funksjonshemmede og 
kronisk syke i Norge sikres.  
 
Tilgang til rettssystemet er en sentral menneskerettighet, også for funksjonshemmede. 
FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger staten en rekke 
plikter. Vi vil i den forbindelse understreke Justis- og beredskapsdepartementets plikt til å 
implementere CRPD artikkel 13 om tilgang til rettssystemet:  
 

«1. Partene skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har effektiv tilgang til rettssys-
temet på lik linje med andre, blant annet ved tilrettelegging av prosedyrer og tilrettelegging i 
forhold til alder, slik at de lettere kan fungere effektivt som direkte og indirekte deltakere, 
herunder som vitner, i alle ledd i saksgangen, også under etterforskning og på andre forbere-
dende stadier. 
 
2. For å bidra til å sikre effektiv tilgang til rettssystemet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, skal partene fremme passende opplæring for dem som arbeider innenfor 
rettspleien, herunder politi og fengselsansatte.» 

 

Statsråd Anders Anundsen  

Justis- og beredskapsdepartementet  

Postboks 8005 Dep  

0030 Oslo  

 Vår fil: B15-ATS016 

 Vårt Arkiv: 401 

 Saksbehandler: ATS/HSR 
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Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2017 på Justis- og 
beredskapsdepartementets område: 

 

 FFO ber regjeringen om å ta FFOs Rettighetssenter inn blant rettshjelptiltakene som får 
øremerkede tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
 

 FFO ber regjeringen gjennomgå og utvide rettshjelploven.  

 
Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 
Rettighetssenteret har flere ganger søkt departementet uten å få tilskudd til å yte rettshjelp. 
Avslagene har vært begrunnet med at fordelingspotten er begrenset og at Rettighetssenteret ikke 
retter seg mot en avgrenset gruppe. Departementet mener at vår målgruppe besitter større 
økonomiske og personlige ressurser enn målgruppen i andre tiltak.  
 
I budsjettet for 2015 ble tilskuddet til spesielle rettshjelptiltak øremerket slik at ingen andre 

rettshjelptiltak, inkludert FFOs Rettighetssenter,1 kan søke på ordningen, selv om de oppfyller 

formålet med ordningen på en god måte.  
 
FFO mener departementets vurdering av hvem som regnes å være en særlig utsatt gruppe og 
mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, er for snever. Det er dokumentert at 
funksjonshemmede og kronisk syke har dårligere økonomi, utdanning og helse enn andre.2 Det 
er videre dokumentert at mange funksjonshemmede ikke får oppfylt sine lovfestede rettigheter.3  

 

De som kontakter Rettighetssenteret tar kontakt fordi de er kommet i en utsatt og spesielt 
vanskelig situasjon. Man kan være både ressurssterk og kunnskapsrik i utgangspunktet, men å 
takle en ny livssituasjon med en alvorlig sykdom eller en funksjonshemning, er krevende. Det er 
vanskelig å orientere seg om egne rettigheter, fremme søknader og følge dem opp, i tillegg til å 
takle en ny livssituasjon og få hverdagen til å fungere, både praktisk og økonomisk. 
 
Å kjempe for egne rettigheter når man lever i en så sårbar situasjon, er for mange 
uoverkommelig. Mange opplever å bli satt på sidelinjen og blir ikke tatt på alvor med sin 
beskrivelse av egen situasjon. Noen orker ikke å ta kampen og resignerer. Andre har smertelig 
erfart at sjansen for å nå frem er så minimal at de lar være. I vårt arbeid på Rettighetssenteret har 
vi erfart at selv om folk får innvilget sin søknad, iverksettes ikke vedtaket i praksis.  
 
Det er derfor avgjørende å ha noen å gå til som kan gi råd og hjelp på veien videre. FFOs 
Rettighetssenter retter seg ikke mot én bestemt gruppe funksjonshemmede, men er åpent for 
alle. De som kontakter oss er mennesker som lever med funksjonshemning eller kronisk sykdom 
og som ikke er i en økonomisk situasjon til å kunne kontakte advokat. Det er nettopp årsaken til 
at de kontakter et lavterskeltilbud som oss. Rettighetssenteret har stor legitimitet fordi vi har 
særlig kompetanse på funksjonshemming og oversikt over deres særskilte behov og rettigheter 
på velferdsområdet.  
 
FFO mener at flere rettshjelptiltak rettet mot funksjonshemmede og kronisk syke må omfattes av 
tilskuddsordningen. Det er store behov, og vi har ikke ressurser nok per i dag for å imøtekomme 
det reelle behovet. Vi mener derfor at ordningen med tilskuddet til spesielle rettshjelptiltak må 
styrkes og at Rettighetssenteret må sikres finansiering gjennom ordningen. 
 

                                            
1 FFOs Rettighetssenter er et rettshjelptiltak for personer med funksjonshemning og kronisk sykdom, pårørende og andre. Senteret 
ble etablert i 2000. All hjelp er gratis. 
2 Molden, Wendelborg og Tøssebro, Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne, NTNU Samfunnsforskning, 2009 
Ramm, På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne, Statistisk sentralbyrå, 2010 
Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, første rapportering fra sivilt samfunn i 
Norge, 2015 
3 Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, første rapportering fra sivilt samfunn i 
Norge, 2015 
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Alternativt ber vi om at tilskuddsordningen utvides med en søkbar ekstrapott slik at flere 
rettshjelptiltak har muligheten til å søke om tilskudd. 
 

Mer treffsikker rettshjelplov 
Den alternative rapporten fra sivilt samfunn til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne peker på at funksjonshemmede ikke nødvendigvis får rett, selv om de 
etter loven har rett. Dette er en grunnleggende mangel når det gjelder etterlevelse av CRPD. Det 
at lovgivning ikke følges, samt begrenset adgang til fri rettshjelp, gjør det vanskelig å kreve sin 
rett gjennom rettssystemet. 
 
Forskning viser at ulike funksjonsnedsettelser kan gjøre det nødvendig med hjelp og støtte til å 
ivareta egne rettigheter, og at rettssikkerheten er truet blant annet for døve, hørselshemmede og 
utviklingshemmede.  
 
Funksjonshemmede som vil fremme sak for fylkesmenn, forliksråd eller domstoler, har ofte ikke 
råd til advokat selv om de trenger bistand. Rettshjelploven omfatter ikke viktige områder for 
funksjonshemmede. FNs menneskerettskomité har kritisert rettshjelpsordningen for å være for 
snever.4  
 

Flere saksområder inn i rettshjelploven 
Å få rettshjelp er et avgjørende velferdsgode. Da rettshjelpsordningen ble etablert, ble 
funksjonshemmede ansett som mottakere av veldedighet. Gjennom årene har det skjedd en økt 
rettsliggjøring i vårt samfunn, og rettshjelploven er ikke lenger i samsvar med de individuelle 
rettighetene norske borgere har og utviklingen av nye rettigheter. FFO mener rettshjelploven må 
gjenspeile denne utviklingen. Når Stortinget har valgt å gi individuelle rettigheter, og ratifisert 
CRPD, må det finnes mekanismer som sikrer at disse rettighetene blir oppfylt i praksis.  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven og opplæringsloven inneholder regler om rett til sentrale 
velferdsgoder, men er ikke omfattet av rettshjelploven. Det er heller ikke diskrimineringslovene.5 I 
slike saker må man derfor betale for advokatbistanden selv. Folketrygdloven hjemler også rett til 
sentrale velferdsgoder, men det er først i forbindelse med klagebehandling at man kan få fri 
rettshjelp. 
 
Rettshjelploven har en sikkerhetsventil som gir unntak fra de uttømmende listene over hvilke 
saksområder det gis rettshjelp i, og fra inntektsgrensene, men det er dokumentert at dette 
praktiseres ulikt fylker imellom og at det ikke fører til fri rettshjelp i alle saker der det er behov for 
det.6 
 
FFO mener på bakgrunn av dette at rettshjelploven må utvides til å omfatte saker etter 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, opplæringsloven og 
flere saker etter folketrygdloven.  
 
Øke inntektsgrensene 
Selv om et saksområde faller innenfor rettshjelploven, innskrenkes retten til rettshjelp til å gjelde 
de med aller dårligst økonomi. Inntektsgrensen er nå 246 000 kr for enslige (brutto årsinntekt) og 
369 000 kr (brutto årsinntekt) for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.7 
Selv om bruttoinntekten er høyere enn den fastsatte grensen, har mange ikke råd til å betale for 
advokat. Den reelle betalingsevnen blir liten når skatt, utgifter til bolig, forsørgelse av barn og 
andre faste kostnader trekkes fra. I tillegg har funksjonshemmede og kronisk syke ekstrautgifter 
knyttet til sykdom som ikke kompenseres av det offentlige. Den økonomiske belastningen med å 
betale for advokat selv, vil for mange bli for stor. 

                                            
4 Concluding observations of the Human Rights Committee, CCPR/C/NOR/CO/6 
5 Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
6 Olaf Halvorsen Rønning & Heike Bentsen: Bruken av unntaksbestemmelsene i lov om fri rettshjelp (2008) 
7 Forskrift til lov om fri rettshjelp § 1-1 
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FFO mener dagens inntektsgrense bidrar til å opprettholde sosiale forskjeller. Inntektsgrensen 
må heves i samsvar med det som til enhver tid anses som tilfredsstillende levestandard i Norge. 
Vi mener det bør vurderes å knytte inntektsgrensen for fri rettshjelp til folketrygdens grunnbeløp 
(G) slik at det blir en årlig justering. 
 
FFO ber regjeringen i første omgang heve inntektsgrensene for fri rettshjelp til minimum 4G for 
enslige og 7G for ektefeller og samboere. I tillegg bør det være unntak fra inntektsgrensen slik at 
reell betalingsevne vurderes, særlig når det gjelder forsørgeransvar og sykdomsutgifter.  
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 
 

       
John Berg-Jensen       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
 
Kopi:  Kontaktutvalget med Regjeringen  
 v/Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne 
 
 
 
 


