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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 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.  
 
FN-konvensjonen 
Vi minner om at Norge ratifiserte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD) i 2013, samt Kulturdepartementets ansvar for å påse at konvensjonen følges opp i det 
norske samfunnet. Vi velger her å gjengi hele artikkel 30 fra konvensjonen, som handler om 
deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett: 

 
1. Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i det 
kulturelle liv på lik linje med andre, og skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 

a) har tilgang til kulturtilbud i tilgjengelige formater, 
b) har tilgang til fjernsynsprogrammer, filmer, teateroppsetninger og andre 
kulturaktiviteter, i tilgjengelige formater, 
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c) har tilgang til steder som tilbyr kulturell framføring eller kulturelle tjenester, slik 
som teatre, museer, kinoer, biblioteker og reiselivstjenester, og så langt det er 
mulig har tilgang til minnesmerker og steder av nasjonal kulturell betydning. 

 
2. Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt 
funksjonsevne mulighet til å utvikle og utnytte sine kreative, kunstneriske og intellektuelle 
evner, ikke bare av hensyn til seg selv, men også til berikelse for samfunnet. 
 
3. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med internasjonal rett for å 
sikre at lovverk som beskytter immaterielle rettigheter, ikke utgjør en urimelig eller 
diskriminerende barriere for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få tilgang til 
kulturtilbud. 
 

4. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre ha rett til 
anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet, 
herunder tegnspråk og døvekultur. 
 
5. For å gjøre det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta på lik linje med 
andre i fritids-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak 
for 

a) å oppmuntre til og fremme deltakelse for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i vanlige idrettsaktiviteter på alle nivåer, så langt det overhodet er 
mulig, 
b) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har mulighet for å arrangere, 
utvikle og delta i idretts- og fritidsaktiviteter spesielt beregnet på dem, og for dette 
formål oppmuntre til at de tilbys hensiktsmessig instruksjon, trening og ressurser, 
på lik linje med andre, 
c) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til arenaer for 
idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter og reiseliv, 
d) å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet som andre barn 
til å delta i lek, fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter, også de aktiviteter 
som finner sted i skolen, 
e) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til tjenester fra dem 
som har ansvar for å organisere fritids-, reiselivs-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter. 

 
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2017 på Kulturdepartementets 
område: 
 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 
 FFO ber regjeringen sikre full momskompensasjon for frivillige organisasjoner ved å 

bevilge 1,666 mrd. kroner for 2017. 

 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er opptatt av at momskompensasjonsordningen for 
frivillige organisasjoner skal være en ordning som sikrer full momskompensasjon på varer og 
tjenester. Da ordningen ble innført i 2010 var 1,2 mrd. anslått som ramme for full 
momskompensasjon, og en fireårig opptrappingsplan ble skissert. 
 
I statsbudsjettet for 2016 ble bevilgningen på 1,300 mrd. kroner, en økning på rundt 60 mill. 
kroner fra året før. Tallene fra Lotteritilsynet de siste årene viser tydelig at rammen ikke er 
tilstrekkelig for å oppfylle målet om full kompensasjon.  
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Lotteritilsynet mottok søknader for 1,482 mrd. kroner i momskompensasjon i 2014 med bakgrunn 
i 1190 søknader.  I tildelingen ble søknadene avkortet med 17 prosent. For 2015 var antall 
søknader på 1344 og godkjent søknadsbeløp er 1,56 mrd. Avkortningen har økt til 21,7 prosent. 
 
Total søknadssum som Lotteritilsynet har godkjent har økt med mellom 4 prosent og 9 prosent 
hvert år siden oppstarten på ordningen i 2010. Uten at rammen økes tilsvarende vil avkortningen 
fortsette å øke framover og målet om full momskompensasjon er enda lengre unna. Med 5 
prosent økning av søknadsbeløp hvert år vil full momskompensasjon i 2017 kreve en ramme på 
rundt 1,666 mrd. kroner. 
 
Frivillighet Norges undersøkelser har synliggjort at det fremdeles er mange organisasjoner som 
ikke søker momskompensasjon, samt at mange organisasjoner ikke inkluderer alle lokale ledd i 
sine søknader.  
 
Av FFOs 80 medlemsorganisasjoner var det 59 som i 2015 søkte momskompensasjon, noe som 
betyr at det fremdeles er 21 landsdekkende organisasjoner som foreløpig ikke har søkt. Det 
illustrerer at det er mange organisasjoner som er berettiget kompensasjon, som ikke søker. FFO 
tror at enda flere organisasjoner vil komme til å søke i årene fremover. 
 
FFO mener at en overslagsbevilgning for momskompensasjon vil være det mest fornuftige for å 
sikre full momskompensasjon, og mener primært at den løsningen burde velges. Ordningen må 
være behovsstyrt og ikke rammestyrt. Denne gangen formulerer vi vårt krav ut fra hva anslagene 
for full momskompensasjon for 2017 er. 
 

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 oppfølging av FN-konvensjonen på 
Kulturdepartementets område. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 

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


