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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 de 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.  
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2017 på Barne,- likestillings- og 
inkluderingsdepartementets område: 

 
CRPD 

 FFO ber om at det utarbeides en helhetlig handlingsplan for funksjonshemmede - som 

dekker alle områdene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 FFO ber regjeringen om å inkorporere CRPD i menneskerettsloven 

 FFO ber regjeringen trekke tolkningserklæringene gitt i forbindelse med ratifisering av 

CRPD 

 FFO ber regjeringen ratifisere tilleggsprotokollen til CRPD 

 FFO ber regjeringen styrke diskrimineringsvernet 
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Bedre rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner 

 FFO ber regjeringen øke bevilgningen til driftstilskudd til funksjonshemmedes 

organisasjoner med 70 mill. kroner 

 

Brukermedvirkning på systemnivå 
 FFO ber regjeringen utvikle retningslinjer for offentlige etaters håndtering av 

brukermedvirkning på systemnivå der brukerorganisasjonenes legitimitet sikres 

 
 

CRPD 
 
En helhetlig handlingsplan 
I 1998 ble St. meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001 lagt fram. 
Den omfattet 161 tiltak fordelt på 10 departementers ansvarsområde. Stortingsmeldingen var en 
del av Norges arbeid for å følge opp FNs standardregler for like muligheter for mennesker med 
funksjonshemming. Siden da har vi ikke hatt noen generell handlingsplan for funksjonshemmede.  
 
Norge ratifiserte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013.For 
å oppnå full samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede må det settes i verk 
et mangfold av tiltak innenfor alle samfunnsområder og sektorer. En av de viktigste 
anbefalingene i den alternative rapporten fra sivilt samfunn til FN-komiteen for rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne,1 er at staten bør utarbeide en helhetlig handlingsplan for 
funksjonshemmede. En slik handlingsplan bør dekke alle områdene i CRPD slik at alle områder 
og perspektiver blir omfattet. Handlingsplanen må ha tiltak som sikrer gjennomføring på lokalt 
nivå i kommuner og fylkeskommuner, og ikke minst sikre sektorsamhandling. For at 
funksjonshemmedes rettigheter skal bli ivaretatt på en forsvarlig måte, er det avgjørende at 
sektorprinsippet suppleres med koordinering og helhetlig tverrfaglig tilnærming mellom sektorer. 
Bevisstgjøring og opplæring i konvensjonens krav for fagfolk i staten, fylkeskommuner og 
kommuner er etter vårt syn også et viktig element i en handlingsplan. Handlingsplanen må videre 
ha både kortsiktige og langsiktige mål og målene og aktivitetene må være konkrete slik at 
målbare resultater kan legges fram.  
 
CRPD og de prinsippene som ligger til grunn for CRPD må bli en del av vårt universelle tankesett 
og må inn som en naturlig del av all politikk og beslutningsvirksomhet. Hver gang det skal 
planlegges ny politikk og nye tiltak - uansett område - må CRPD tas med i betraktningen. Etter 
vårt syn må CRPD må vurderes ved innføring av nye lover eller endring av eksisterende 
lovgivning. CRPD må derfor inkluderes i alle offentlige utredninger. Dessuten må CRPD inn som 
et element i alle fremtidige nasjonale og lokale handlingsplaner. 

 
CRPD i menneskerettsloven 
FFO mener det er viktig at funksjonshemmede kan påberope seg rettighetene i CRPD direkte. 
FNs kvinnekonvensjon, FNs barnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon er alle 
inkorporert i norsk rett, det to første i menneskerettsloven. Vi kan ikke se noen grunn til at denne 
konvensjonen ikke skal gjennomføres i norsk rett på lik linje med andre konvensjoner som 
beskytter utsatte grupper. Å behandle funksjonshemmedes konvensjon på en annen måte, har 
etter vår mening en negativ signaleffekt om at man ikke tar funksjonshemmedes 
menneskerettigheter på tilstrekkelig alvor. 

                                            
1 Første CRPD-rapportering fra sivilt samfunn i Norge, 2015: Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Kommentarer, spørsmål og anbefalinger til norsk gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
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FFO ber på denne bakgrunn regjeringen om inkorporere CRPD i menneskerettsloven.  
 

Tolkningserklæringene bør trekkes 

CRPD ble ratifisert med tolkningserklæringer til artikkel 12, 14 og 25 som begrenser 
konvensjonens rettsvern. Både Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Senter for 
menneskerettigheter (SMR) har uttrykt bekymring for konsekvensene av tolkningserklæringene. 
Både LDO og SMR har frarådet bruk av tolkningserklæringer til CRPD. I LDOs rapport2 og i den 
alternative rapporten fra sivilt samfunn anbefales det at tolkningserklæringene trekkes. FFO 
støtter dette forslaget. 
 
Tilleggsprotokollen til CRPD bør ratifiseres 
Tilleggsprotokollen til CRPD, som gir enkeltpersoner rett til å klage på konvensjonsbrudd til 
CPRD-komiteen, er verken signert eller ratifisert av Norge. I professor Kjetil Mujezinović Larsens 
utredning av konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til protokollen fremgår det:  
 

«Avslutningsvis må det understrekes at tilslutning til tilleggsprotokollen vil ha vesentlig 
betydning for de som er berørt. […] Tilslutning til tilleggsprotokollen vil oppfattes som en 
betydelig gevinst for denne gruppen, som må avveies mot andre eventuelle konsekvenser 
som følger av slik tilslutning. Ratifikasjon vil styrke rettsvernet til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og dette er en vesentlig konsekvens.» 

 
Konsekvensene en tilslutning vil ha for staten, synes på den annen side å være beskjedne.  
Mujezinović Larsen antar at antallet klagesaker vil være få. De lovgivnings- og budsjettmessige 
konsekvenser som klagerett eventuelt kan medføre, vil uansett være endringer som bringer norsk 
rett og praksis i samsvar med de konvensjonsforpliktelsene Norge har valgt å stå inne for 
gjennom ratifikasjon av CRPD. Dette er således ikke en konsekvens av eventuell ratifikasjon av 
tilleggsprotokollen. FFO mener ratifikasjon av tilleggsprotokollen vil være et viktig bidrag for å 
sikre effektiv gjennomføring av CRPD og vil bidra til å avklare viktige spørsmål om forholdet 
mellom CRPD og norsk rett.  
  
Norge har sluttet seg til tilleggsprotokollene til FNs kvinnekonvensjon og FNs 
rasediskrimineringskonvensjon, som gir individuell klagerett. Vi mener funksjonshemmede må få 
den samme muligheten som andre utsatte grupper, til å gå til en internasjonal komité dersom de 
mener seg utsatt for menneskerettsbrudd. En tilslutning til tilleggsprotokollen til CRPD sender et 
tydelig signal til verdenssamfunnet om at Norge tar menneskerettighetene til alle grupper på 
alvor. 
 
På denne bakgrunn ber FFO regjeringen om å ratifisere tilleggsprotokollen til CRPD. 
 
Et styrket diskrimineringsvern 
CRPD artikkel 5 (2) forplikter norske myndigheter til å gi funksjonshemmede effektiv rettslig 
beskyttelse mot diskriminering. Mujezinović Larsen skriver i sin utredning av konsekvenser ved 
eventuell norsk tilslutning til protokollen: 

 
«Mennesker med nedsatt funksjonsevne har lang erfaring med (med rette) å anse seg 
diskriminert og marginalisert, og innspillene jeg har mottatt under arbeidet med denne 
utredningen viser at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ikke i tilstrekkelig grad har 
bidratt til å avhjelpe dette.» 

 
Det finnes ikke forskning på om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har hatt tilstrekkelig 
effekt. En slik evaluering foreslås i den alternative rapporten og FFO støtter dette forslaget. 

                                            
2 Ombudets rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – et supplement til Norges første 
periodiske rapport 
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Diskrimineringsombudsloven gir ikke Likestillings- og diskrimineringsnemnda myndighet til å 
pålegge erstatning og oppreisning. Tall fra LDO viser at det foreligger utstrakt diskriminering av 
funksjonshemmede, mens tall fra rettsapparatet viser at det har vært svært få søksmål for brudd 
på diskrimineringslovgivningen.3 De færreste har ressurser til å gå til domstolene for å få 
økonomisk kompensasjon. Dette svekker diskrimineringsvernet. Oppreisning og erstatning er 
naturlige virkemidler for å oppnå formålet med likestilling og ikke-diskriminering i vårt samfunn. 
For den enkelte er det viktig å få kompensert det økonomiske tapet og få oppreisning for tort og 
svie. Det vil også ha en viktig forebyggende effekt. 
 
Til sammenligning har Pasientskadenemnda myndighet til å ilegge erstatning ved pasientskader. 
På samme måte som pasienter er gitt et effektivt vern ved svikt fra helsevesenet, må personer 
som har blitt diskriminert få et effektivt vern ved brudd på diskrimineringslovgivningen.  
 
NOU 2012:18 Struktur for likestilling anbefaler også at Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
bør få utvidet myndighet for å sikre et effektivt diskrimineringsvern. 
 
For at diskrimineringsvernet skal bli tilstrekkelig effektivt, ber FFO regjeringen gi Likestillings- og 
diskrimineringsnemda myndighet til å ilegge erstatning og oppreisning. 

 

Bedre rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner 
Funksjonshemmedes organisasjoner opplever at de økonomiske rammevilkårene for å drive 
medlemspleie og ha et aktivt interessepolitisk arbeid, stadig svekkes. Bevilgningen har gitt en 
gradvis negativ utvikling gjennom mange år. Inntektene for mange av organisasjonene er blitt 
kraftig redusert, mens kostnadene til drift har økt. Nivået på tilskuddet til funksjonshemmedes 
organisasjoner er langt fra tilstrekkelig for å dekke organisasjonenes behov og utfordringer og 
møte de forventningene som myndighetene har til organisasjonene. 
 
Utviklingen av driftstilskuddene fra 2005 – 2015 ser slik ut: (sommerleir/ferie- og velferdstiltak er 
ikke tatt med i denne tabellen) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012   2013    2014      2015 
125 128 133 137 142 142  147,1  151,6   156,7    163,4    162,6 

 
FFOs medlemsorganisasjoner organiserer mennesker som lever med funksjonshemninger og 
kronisk sykdom og deres pårørende. For de aller fleste er det begrenset hvilken egeninnsats som 
kan utøves for å drive inntektsbringende arbeid.  
 
Fra 2014 ble det innført nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Nytt 
regelverk har ført med seg store endringer. Forvaltningen av ordningen er endret, noe som har 
vært en krevende omstilling for mange organisasjoner. FFO mottar tilbakemelding fra 
organisasjoner som opplever at de administrative byrdene er blitt mye større. Organisasjoner 
opplever rapporteringskrav i forbindelse med søknaden som omfattende og krevende. Dette gir 
organisasjonene et merarbeid, noe som det er naturlig å kompensere for gjennom økte 
bevilgninger.  
 
Nytt regelverk har formelle krav som forutsetter endringer i organisasjonenes vedtekter og drift.  
Regelverket har en vekting som gir en omfordeling blant tilskuddsmottakerne. Det er nå en 
overgangsordning som gjør at omfordelingen kommer gradvis over tre år. Fra og med 2018 vil 
nytt regelverk være i kraft fullt ut, og endringene blir merkbare. 
 

                                            
3 En undersøkelse av advokat Else Leona McClimans fra 2008 viser at domstolene fra 1978 og frem til 2009 kun behandlet 55 
tvistesaker om diskriminering: «Rettspraksis om diskrimineringslovgivning», avgitt til diskrimineringslovutvalget 
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Endringer skaper uro. Det er noen som blir tapere og noen blir vinnere i tilskuddsordningen.  Den 
beste løsningen for å unngå at enkelte organisasjoner taper mye, er å øke tilskuddsrammen.  
 
Flere organisasjoner inn i tilskuddsordningen 
Det nye regelverket åpner for flere nye grupper. Flere små grupper av personer med sjeldne 
diagnoser har fått anledning til å søke. Noen nye har allerede kommet inn i ordningen, og flere vil 
komme. I tillegg er funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner nå inkludert i denne ordningen. 
Dette er forhold som utfordrer den økonomiske rammen. 
 
I 2002 var det 109 organisasjoner som mottok støtte fra ordningen. I 2015 var antallet økt til 130.  
 
I det nye regelverket er likemannsarbeidet innlemmet i driftstilskuddet. Det var forutsatt at det 
skulle komme på plass en prosjektstøtteordning til å utvikle likemannsarbeidet videre. Denne 
ordningen skulle gi støtte til utprøving av nye metoder og nye prosjekt. For 2014 og 2015 var det 
ikke midler til å kunne lyse ut denne ordningen. Budsjettet for 2016 ga heller ikke rom for dette. 
FFO er redd for at denne situasjonen vil parkere den positive utviklingen av likemannsinnsatser i 
våre organisasjoner, noe som vil gå sterkt utover tilbudet til medlemmer og andre brukere av 
ordningen. 
 
Politiske utfordringer 
Skal organisasjonene kunne være pådrivere og medspillere for å lukke gapet mellom de politiske 
målene og virkeligheten, kreves det økte ressurser. Samtidig som den økonomiske situasjonen 
forverrer seg har arbeidsoppgavene og forventningene til funksjonshemmedes organisasjoners 
innsats, som interessepolitiske aktører og medvirkere på ulike områder, økt betraktelig. 
Organisasjonenes kompetanse etterspørres. Det er vi glade for, men det krever også ressurser. 
 
Brukermedvirkning er et politisk mål og et sentralt prinsipp. Brukermedvirkning praktiseres på 
systemnivå, og organisasjonene er ofte representert i ulike arbeidsgrupper. 
 
Stortinget har, gjennom sine vedtak, vist at det er bred politisk enighet om at pasientenes egne 
erfaringer skal legges til grunn ved utvikling av offentlige helse- og velferdstjenester.  
Brukermedvirkning gjennom kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
brukerutvalg ved helseforetak og i NAV er lovfestet. Det utvikles for tiden 
brukermedvirkningsordninger innen andre forvaltningsorgan og i offentlige virksomheter. Stadig 
oftere trekkes brukerrepresentanter inn i ulike råd og utvalg.  Brukerrepresentanter engasjeres 
som eksperter ved en rekke store private og offentlige prosjekter. 
 
Økt bevilgning til driftstilskuddsordningen gir også organisasjonene bedre muligheter til å sikre 
kompetente brukermedvirkere, noe som bidrar til å ivareta demokratiske prinsippet i 
brukermedvirkningsarbeidet fremover. 
 
FFO vil derfor be om at regjeringen øker bevilgningen til driftstilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner med 70 mill. kroner i statsbudsjettet for 2017. 

 
Brukermedvirkning på systemnivå 
FFO erfarer at medvirkningen knyttet til faste brukermedvirkningsarenaer i stor grad har gode 
retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og oppnevning. Vi tenker her først og fremst på 
brukerutvalg i NAV og ved helseforetak, samt kommunale og fylkeskommunale råd for personer 
med nedsatt funksjonsevne. 
 
Vi ser derimot at det på mange andre områder er lite bevissthet om hvordan brukerkompetansen 
blir innhentet i offentlige etater der det ikke er egne retningslinjer for å sikre representativ 
medvirkning. Dette handler om flere forhold.  
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Det pekes ofte ut enkeltpersoner som skal representere brukerkompetanse inn i ulike organ. 
Brukerkompetanse er viktig, men det er avgjørende er at denne har en legitimitet i 
brukerorganisasjonene. Brukermedvirkning på individnivå hører hjemme i andre sammenhenger 
enn i offentlige råd og utvalg. FFO har flere ganger opplevd at brukerkompetansen, for eksempel 
i ekspertgrupper oppnevnt av regjeringen, skal ivaretas av representanter uten tilknytning til 
bredden av det miljøet som berøres.  
 
FFO har også erfaring med uryddighet knyttet til hvem som skal foreslå kandidater og vekting av 
representasjon. I råd og utvalg i departementer og direktorater ser vi at det veksles mellom å 
spørre paraplyorganisasjoner og enkeltorganisasjoner, noe som kan være naturlig ut fra hvilke 
saksområder det gjelder. Problematisk blir det når både paraplyorganisasjoner og 
medlemsorganisasjoner spørres samtidig og enkelte gis flere kanaler inn.  
 
Når paraplyorganisasjonene forespørres må antall representanter i råd og utvalg vurderes ut fra 
størrelse. Når en paraplyorganisasjon som FFO representerer 80 medlemsorganisasjoner og 
SAFO 3, er det selvfølgelig at dette tas hensyn til.  

 
FFO ber regjeringen utvikle retningslinjer for offentlige etaters håndtering av brukermedvirkning 
på systemnivå der brukerorganisasjonenes legitimitet sikres.  
 
Vi minner om artikkel fire, punkt 3 i CRPD:  
«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». 

 
Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs 
spesifikke krav til budsjettet for 2017, samt oppfølgingen av FN-konvensjonen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 

       
John Berg-Jensen       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
 
 


