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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 statsbudsjettene 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 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets område. 

 

Funksjonshemmedes rettigheter i kommunene 
 FFO ber regjeringen om å gjennomføre tiltak for å sikre at funksjonshemmede og 

kronisk syke får oppfylt sine rettigheter i kommunene gjennom å: 

o Kartlegge i hvilken grad rettighetsoppnåelse avhenger av bostedskommune og 

årsakene til dette 

o Ikke overføre nye oppgaver til kommunene før konsekvensene for brukerne er 

utredet 

o Redusere innslagspunktet for ressurskrevende tjenester  

o Innføre sanksjonsmyndighet til fylkesmannen 

 FFO ber regjeringen styrke rettighetene til funksjonshemmede i kommunene   

gjennom å 

o Lovfeste plikten til å tilby bolig 
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o Etablere en permanent bostøtteløsning med hevet inntektsgrense for alle 

uføre i ny uføretrygdordning 
 

Tilgjengelige bygg for alle 
 FFO ber regjeringen sette 2025 som endelig frist for universell utforming av 

eksisterende bygg, avsetting av 1 mrd. kroner til dette formålet årlig, samt legge 

dette inn i forpliktende handlingsplaner.  

 FFO ber regjeringen etablere en ordning med tilpasningstilskudd for offentlige 

bygg slik at alle offentlige bygg er tilgjengelige innen 2020. 

o 500 mill. kroner årlig gjennom Husbanken til dette formålet. 

 FFO ber regjeringen evaluere effekten av endringene i TEK10 i henhold til 

hvordan praktiseringen påvirker boligkvaliteten, prisnivå og antallet tilgjengelige 

boliger i løpet av 2017. 

 FFO ber regjeringen legge til rette for at alle kommuner i Norge tilbyr sine borgere 

mulighet for å søke om boligtilpasningstilskudd. Frem til det er sikret, ber vi 

regjeringen innføre en alternativ, midlertidig løsning. 

 FFO ber regjeringen kartlegge behovet for etterinnstallering av heis og økning av 

rammene i tråd med behovet. 
 

Funksjonshemmedes rettigheter i kommunene 
 
Oppfyllelse av rettigheter 
 
Rettigheter og bostedsadresse 
Den alternative rapporten fra sivilt samfunn til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne1 peker på at funksjonshemmede ikke nødvendigvis får rett, selv om de 
etter loven har rett. Lovverket er i mange tilfeller godt. Men når rettighetene skal forvaltes i 
kommunene, erfarer vi at mange likevel ikke får oppfylt de lovfestede rettighetene som er vedtatt 
av Stortinget. Det kommunale selvstyret innebærer at det kan være store ulikheter ved tildeling 
av tjenester og ytelser avhengig av hvilken kommune personen bor i. Når forvaltningen av 
individuelle rettigheter praktiseres slik i kommunene, kan det føre til at tjenester og ytelser blir 
forbeholdt de mest utholdende og mest ressurssterke; og at mange som trenger tjenestene ikke 
får. De store forskjellene mellom kommuner har blitt påpekt av FNs barnekomité.2 Dette er også 
en grunnleggende mangel når det gjelder etterlevelse av FN-konvensjonen for rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
 

Tilsynsmyndighetene har avdekket omfattende lovbrudd i kommunene. Årsrapporten til Statens 
helsetilsyn fra 2014 viser at det i 2905 klagesaker om manglende oppfyllelse av rettigheter innen 
helse- og omsorgstjenester, ble gitt medhold i 773 saker. Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 
«Helsestasjonen – hjelp i rett tid» oppsummerer landsomfattende tilsyn i 2013 med 
helsestasjonstjenesten til barn fra 0 til 6 år. Tilsynet var spesielt rettet mot forhold der svikt kunne 
få alvorlige konsekvenser for barnets helse, levekår og utviklingsmuligheter. Rapporten er basert 
på tilsyn med helsestasjoner i 78 kommuner og bydeler. Fylkesmennene fant minst ett lovbrudd i 
56 av disse. 
 
FFO ber regjeringen kartlegge om og i hvilken grad oppfyllelse av rettigheter avhenger av 
bostedskommune og sikre at funksjonshemmede og kronisk syke får oppfylt sine rettigheter til 
tjenester og ytelser i kommunene.  

                                            
1 Første CRPD-rapportering fra sivilt samfunn i Norge, 2015. Kommentarer, spørsmål og anbefalinger til norsk gjennomføring av FN-
konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
2 CRC/C/NOR/CO/4: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.NOR.CO.4.pdf  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.NOR.CO.4.pdf
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Kommunereform og oppgaveflytting 
Målet med kommunereformen er større og mer selvstyrte kommuner, med ansvar for flere 
oppgaver enn i dag. Dette beskrives nærmere i oppgavemeldingen, der flere oppgaver som er 
svært viktige for funksjonshemmede foreslås flyttet til kommunene. Da meldingen var oppe til 
høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite advarte FFO sterkt mot å flytte oppgaver før 
konsekvensene for brukerne er utredet grundigere.  
 
FFO forventer å få være med i prosessen knyttet til de nye kommunenes oppgaver. Vi forventer 
også at resultatet av en kommunereform blir at kommunene i større grad enn nå blir i stand til å 
oppfylle lovpålagte tjenester og bedre ivareta innbyggernes individuelle behov. I hvilken grad 
lovfestede rettigheter oppfylles, avhenger i stor grad av kommunale faktorer som kunnskap og 
kompetanse, økonomiske rammer og prioriteringer.  
 
Mer makt til kommunene kan føre til større kommunale forskjeller. FFO frykter at større 
kommunale forskjeller vil forsterke fenomenet "velferdsflyktninger", det vil si personer og familier 
som ser seg nødt til å flytte til en annen kommune for å få de tjenestene de trenger og etter loven 
har krav på. Ikke alle har mulighet til å flytte, og det bør heller ikke være nødvendig. I forbindelse 
med en kommunereform, må det derfor gjennomføres tiltak som sørger for at velferdstjenestene 
blir mest mulig likeverdig utformet utfra individuelle behov, uavhengig av bosted, slik at 
funksjonshemmede og kronisk syke ikke tvinges til å flytte for å få sine rettmessige tjenester.  
 
Ressurskrevende tjenester 
For å ivareta brukere med omfattende tjenestebehov mener vi at innslagspunktet for 
ressurskrevende tjenester må reduseres og ligge på samme nivå som for en vanlig 
sykehjemsplass, på omlag 600 000 kroner. I tillegg mener FFO de statlige overføringene til 
kommunene i større grad enn nå bør være øremerket når det gjelder velferdstjenester og at 
rapportering på bruk må forsterkes.  
 
Utvidede sanksjonsmuligheter 
Fylkesmannen har en svært viktig rolle overfor kommunene som en grunnleggende 
rettssikkerhetsgaranti for at funksjonshemmede og kronisk syke får den hjelpen de har behov for 
og krav på. 
 
Sammenlignet med andre tjenester, har fylkesmannen begrenset myndighet til å overprøve 
kommunen i klagesaker om omsorgstjenester3. Det vil si tjenester som praktisk bistand og 
opplæring, støttekontakt, avlastningstiltak og plass i institusjon. Mens hovedregelen er at 
fylkesmannen må ta hensyn til det kommunale selvstyret ved prøving av kommunens 
skjønnsutøvelse, må fylkesmannen i saker om omsorgstjenester legge stor vekt på hensynet til 
det kommunale selvstyret.  
 
Erfaring fra FFOs Rettighetssenter4 viser at enkelte kommuner trenerer og ikke følger opp 
vedtakene. Det er uholdbart for den som har fått medhold. Klage- og tilsynsmyndighetene må 
kunne arbeide aktivt for å påse at kommunene følger opp lovpålagte plikter og vedtak. Det må få 
konsekvenser når kommuner velger å ignorere norsk lov.  
 
FFO mener tilsynsmyndighetene må få utvidede virkemidler gjennom økonomiske og andre 
sanksjoner, slik fylkesmannen for eksempel har i barnevernssaker.5 

 
 
 

                                            
3 Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 
4 FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og 
kronisk sykdom. Senteret ble etablert i 2000. All hjelp er gratis. 
5 Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9 
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Styrkede rettigheter 
 
Lovfeste individuell rett til bolig 
En undersøkelse FFO gjennomførte i 20146 viser at mellom 4 000 og 7 000 personer mellom 18 
og 49 år, som mottar hjemmebaserte tjenester, fortsatt bor hjemme hos foreldrene sine. 
Undersøkelsen viser at de som bor hjemme har samme grad av bistandsbehov som de i samme 
alder og situasjon som har flyttet for seg selv. Disse to gruppene er omtrent like store.  
 
Det betyr at de som bor hjemme har like stor ”boevne” som de som har flyttet hjemmefra. At de 
fortsatt bor hjemme ser ut til å avhenge av ytre forhold, som at det tilbudet de får av kommunen 
om bolig og tjenester ikke er tilfredsstillende. Dette er et klart brudd på FN-konvensjonen for 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Kommunenes plikt til å tilby bolig er ikke sterk nok i dag, og FFOs undersøkelse viser at mange 
forsømmer seg på dette området. Hvis Norge skal oppfylle konvensjonens pålegg må regjeringen 
innføre en individuell rett til bolig i lovverket. Retten må også gjelde tjenester i boligen. FFO ber 
regjeringen om å sikre dette. 

 
Hevet inntektsgrense for bostøtte for alle uføre i ny uføretrygdordning 
Den midlertidige skjermingen av uføre som har fått høyere bruttoinntekt på grunn av 
uførereformen videreføres ut 2016, jfr. Prop. 1 S (2015-2016), og det arbeides videre med en 
permanent ordning. Vi hadde forventet at en løsning på denne situasjonen kom på plass i 2016.  
 
Den midlertidige overgangsordningen skjermer kun dem som kommer fra gammel uføreordning. 
Overgangsreglene som skal gjelde ut 2016 justerer ikke bostøttens inntektsgrense. I stedet skal 
en ved beregning av bostøtten trekke fra et beløp som tilsvarer den inntektsøkningen man fikk i 
ny uføretrygdordning.  
 
FFO regner med at en slik innretning ikke videreføres i nye permanente regler. Vi vil da få et 
regelverk hvor nye uføretrygdede og «gamle» uføretrygde forskjellsbehandles. Det må ikke 
legges opp til et system der nye uføretrygdede ikke kvalifiserer til bostøtte selv med lik 
bruttoinntekt som de tidligere uførepensjonistene etter reformen, fordi de "nye" ikke kvalifiserer til 
et fratrekk i inntekten i bruttoinntekten før beregning av bostøtten. Det er nettoinntekten som 
avgjør ens levekår uavhengig av om en ble uføretrygdet før eller etter 2015.  
 
Vi ber derfor om en snarlig permanent bostøtteløsning med hevet inntektsgrense for alle uføre i 
ny uføretrygdordning. 

 
Tilgjengelige bygg for alle 
 
Universell utforming og tilgjengelighet i offentlige bygg 
FFO konstaterer at innsatsen for å nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025 er 
minimal i forhold til behovet. Universell utforming av bygninger er ivaretatt i norsk lovgivning, men 
gjelder kun for nybygg. Det finnes fortsatt, seks år etter at diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven kom og ti år før Norge skal være universelt utformet, ingen plan for når 
eksisterende bygningsmasse skal være universelt utformet. Det er ikke ambisiøst nok. Et 
universelt utformet samfunn er bra for alle, og helt nødvendig for noen.  
 
I budsjettforslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for 2016 orienterer 
regjeringen om at kun syv prosent av offentlige bygg i norske kommuner har tilgjengelig 
inngangsparti og at bare 61 prosent av bygg som Statsbygg forvalter har trinnfri hovedatkomst. 

                                            
6 Rapport 2014 (Brelanta analyse): Herre i eget hus – muligheter til å etablere seg i egen bolig for unge funksjonshemmede med 
tjenester.  
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Dette er en alvorlig situasjon som understreker nødvendigheten av å ta grep. Vi ber derfor om at 
alle offentlige bygg og alle Statsbygg sine publikumsbygg skal ha tilgjengelig inngang i løpet av 
2017. 
 

Vi venter dessverre fortsatt på ny handlingsplan for universell utforming, som har vært bebudet 

flere ganger. Hovedfokus i denne, når den kommer, må være at offentlige bygg og skoler må ha 

førsteprioritet. I tillegg til økt tilgjengelighet må det også fokuseres på inneklima. Norges astma- 

og allergiforbund har foreslått et kompetanseutviklingsprogram rettet mot skolenes og 

kommunenes ressurspersoner der det gis opplæring i praktisk inneklimaarbeid. Vi støtter dette og 

viser til NAAFs kravbrev til statsbudsjettet for 2017 for detaljer i forslaget.  

FFO ber regjeringen om å sette 2025 som endelig frist for universell utforming av eksisterende 

bygg, og avsette 1 mrd. kroner til dette formålet årlig, samt at dette legges i forpliktende 

handlingsplaner.  

FFO ber videre regjeringen etablere en ordning med tilpasningstilskudd for offentlige bygg, etter 

modell fra ordningen med tilpasningstilskudd til bolig. Det kan bidra til at offentlige bygg kan være 

tilgjengelige innen 2020. Vi foreslår at Husbanken forvalter ordningen og at det settes av 500 mill. 

kroner årlig til dette formålet. Tilskuddet må være rettet mot både fylker og kommuner.   

Norge er i en utfordrende økonomiske situasjon, og det er viktig å skaffe arbeid til de som står 

uten jobb. FFO vil understreke at det er et stort behov for å prioritere opprusting av offentlige 

bygg for å gjøre dem tilgjengelige for alle. Arbeidet med universell utforming i eksisterende 

offentlige bygg er lavt prioritert i fylkene. En delt løsning, hvor staten og byggeier deler på 

kostnaden vil kunne stimulere til mer aktivitet rundt dettet. 

 
Situasjonen i boligmarkedet 
FFOs mål er et samfunn der funksjonshemmede har samme frihet til å velge hvor de vil bo på 
linje med øvrige borgere. Dette bør gjelde uansett boligstørrelse, slik at alle sikres gode boforhold 
og et utgangspunkt for et aktivt og likeverdig sosialt liv. Et mer inkluderende og åpent samfunn 
gjennom universell utforming og med gode tilgjengelige boliger, vil ha en gunstig 
samfunnsøkonomisk effekt. Når folk kan bo i egne tilgjengelige boliger lenger, vil det bli mindre 
behov for pleie- og omsorgstjenester og færre vil ha behov for sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. 
 
Valgfriheten i boligmarkedet for personer som lever med fysisk funksjonshemning er imidlertid 
svært begrenset, siden kun ti prosent av den norske boligmassen er tilgjengelig. Utviklingen er 
heller ikke positiv, det blir færre tilgjengelige boliger. Derfor mener FFO det er nødvendig å føre 
en politikk som raskt bidrar til at antall tilgjengelige boliger øker. Vi tror at opprettholdelsen av 
tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven i så måte er et viktig bidrag. Vi 
konstaterer imidlertid at det stadig foreslås forenklinger i TEK 10 som reduserer 
tilgjengelighetsstandarden i landets boliger. Dette mener vi er en svært bekymringsfull utvikling. 
 
Den nye forskriften som gir unntak fra tilgjengelighetskravene for boliger under 50 m2, har fått en 
uheldig utilsiktet effekt. Ved oppføring av flere boligblokker i et prosjekt kan utbygger velge først å 
føre opp utilgjengelige boliger, for så å vente med å føre opp blokker med god tilgjengelighet. 
Dette mener vi er diskriminerende. I tillegg har regjeringen foreslått omfattende endringer i TEK 
10, blant annet å lempe på tilgjengelighetskravene til utleiedel av boliger. Vi er selvfølgelig helt 
enig at det er viktig å utnytte uutnyttet areal i eksisterende boliger til boligformål, men manglende 
tilgjengelighet vil også her ekskludere mange som kunne nyttiggjøre seg en slik midlertidig bolig.   
 
Derfor er det vesentlig å følge utviklingen på boligmarkedet etter gjennomføringen av en rekke 
endringer i TEK 10. FFO ber på denne bakgrunn regjeringen om å evaluere effekten av 
endringene i TEK10 både i forhold til hvordan praktiseringen påvirker boligkvaliteten, prisnivå og 
antallet tilgjengelige boliger. 
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Husbankens rolle  
Husbanken har mange gode ordninger og tilskudd som kan støtte opp under å etablere seg og 
leve i egnet bolig, enten for seg selv eller sammen med andre. En koordinert og effektiv 
utnyttelse av de økonomiske virkemidlene i Husbanken kan spare kommunen for utgifter og bidra 
til starten på en boligkarriere for den enkelte. 
 
FFO ber regjeringen forbedre Husbankens virkemidler gjennom ulike tiltak. Vi har tidligere 
foreslått at Husbanken skal forvalte midler til oppgradering av offentlige bygg. I tillegg bør rollen 
som søknadsinstans for tilskudd til tilpasning av bolig forsterkes, fordi mange funksjonshemmede 
ikke har tilgang til tilskuddet i dag. 
 
Tilskuddet er en ordning rettet mot personer som har behov for å tilpasse sin bolig slik at de kan 
fortsette å bo i den. Kommunene forvalter ordningen med midler fra Husbanken. Mange 
kommuner tilbyr ikke ordningen7, og i de kommunene som gjør det praktiseres tildeling ulikt. 
Mange kommuner har streng behovsprøving av inntekt, til tross for at Husbanken i sine 
retningslinjer er klar på at det er familiens samlede økonomiske situasjon som skal vurderes.  
 
FFO mener det er svært bekymringsfullt at innbyggerne i nesten halvparten av landets kommuner 
ikke gis mulighet til å søke om dette tilskuddet, til tross for at Husbanken har iverksatt en rekke 
tiltak for å gjøre ordningen bedre kjent. Dagens praksis underbygger større kommunale ulikheter 
og en utvikling der flere familier ender opp som velferdsflyktninger. Dette mener vi er 
uakseptabelt. FFO ber regjeringen sikre at alle kommuner i Norge tilbyr sine innbyggere mulighet 
for å søke om dette tilskuddet. 
 
For å møte folks behov, og i påvente av at alle kommuner tilbyr ordningen, ber vi regjeringen 
vurdere en alternativ, midlertidig løsning. FFO foreslår at for eksempel fylkeskommunen eller 
Husbanken kan behandle søknader fra innbyggere i kommuner som per i dag ikke tilbyr 
tilpasningstilskuddet. På den måten gis innbyggerne lik mulighet og tilgang til en ordning som 
skal bidra til en bedre tilrettelagt bolig for dem som trenger det. Vi tror ikke det er heldig å 
overføre denne ordningen til kommunene slik som foreslått i Kommunereformen, siden midler 
tiltenkt tilpasningstiltak i boliger fort kan prioriteres til andre formål i kommunene. 
 

Kartlegging av behovet for tilskudd til heis 
Boligblokker med flere etasjer uten heis kan gi store utfordringer når beboerne blir eldre, og 
mange får problemer med å bli boende der. For funksjonshemmede er mangelen på heis og 
dårlig adkomst til leiligheter en av de samfunnsskapte hindringene og en stor barriere for å finne 
en egnet bolig, eller kunne besøke familie og venner. Behovet for økt tilgjengelighet i 
eksisterende blokkbebyggelse er stort. Etterinnstallering av heis bidrar til å øke tilgjengeligheten i 
eksisterende bebyggelse og gjør folk i stand til å bo i egne boliger lenger.  
 
Husbanken ga i 2012 tilskudd til prosjektering og innstallering av heis på 10 mill. kroner og har 
økt satsingen betydelig på dette området i påfølgende år. FFO vil vise til Finland som et godt 
eksempel innen dette. Der har de tatt inn over seg utfordringene «eldrebølgen» vil gi, og har en 
ambisiøs satsing på heis. Vi mener det er behov for en tilsvarende systematisk kartlegging og 
satsing i Norge. For eksempel har ikke Oslo oversikt over behovet. Der er det mange lavblokker 
uten heis der det bor eldre som flyttet inn da blokkene var nye på 1950-tallet. Det kan gi store 
utfordringer i løpet av få år.  
 
FFO ber på bakgrunn av dette regjeringen om å kartlegge behovet for etterinstallering av heis på 
landsbasis og øke bevilgningen i budsjettet for 2017 i tråd med behovet. 
  

                                            
7 I budsjettproposisjonen for 2015 fra Kommunal- og regionaldepartementet opplyses det at 293 av 428 kommuner søkte, og bare 252 

kommuner fikk midler til tilpasningstilskudd i 2013. 
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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. 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 

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


