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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 Arbeids- og 
sosialdepartementets område: 

Flere funksjonshemmede i jobb 

 FFO ber regjeringen intensivere innsatsen for å få 10 000 flere funksjonshemmede i arbeid de 
neste fem årene. 

 FFO ber om at NAVs kapasitet styrkes for å følge opp brukere som trenger spesielt tilpasset 
innsats. 

 FFO ber om økte bevilgninger til tiltakene i ny forskrift om arbeidsmarkedstiltak. 

 FFO ber om at det settes i gang prøveprosjekt med NAV-ombud i ett utvalgt fylke.  

 FFO ber om at det gjennomføres forskning på diskriminerende barrierer i arbeidsmarkedet. 

Funksjonshemmedes levekår 

 FFO ber om at alle utilsiktede virkninger av ny uføretrygdordning som avdekkes når ligningen 
for 2015 foreligger, følges opp med justeringer og bevilgninger.  

 FFO ber regjeringen bedre kompensere ekstrautgifter knyttet til nedsatt funksjonsevne.  

 FFO ber regjeringen innføre en pleiepengeordning med 100 prosent kompensasjonsnivå i 
hele perioden man har rett på pleiepenger.  

Statsråd Anniken Hauglie  

Arbeids- og sosialdepartementet   

Postboks 8019 Dep  

0030 Oslo  

 Vår fil: B15-GC007  

 Vårt Arkiv: 401 

 Saksbehandler: Grete Crowo 
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Hjelpemidler 

 FFO ber regjeringen opprettholde dagens hjelpemiddelordning som en statlig finansiert 
ordning, hjemlet i folketrygdloven, og med faglig forankring i hjelpemiddelsentralene. 

 FFO ber regjeringen utvide ordningen med tilskudd til gruppe 1-bil til å omfatte personer som 
har behov for bil for å utføre dagliglivets funksjoner eller for å forhindre en isolert tilværelse. 

 

Flere funksjonshemmede i jobb 

10 000 flere funksjonshemmede i arbeid de neste fem årene 

Andelen ikke-sysselsatte funksjonshemmede som ønsker arbeid har holdt seg stabilt på om lag 
27 prosent de siste årene. Det må derfor satses mer målrettet for å få flere i arbeid. FFO ber 
regjeringen tallfeste et mål om at 10 000 flere funksjonshemmede skal i jobb de neste fem årene.  
 
Retten til arbeid er grunnleggende for å delta i samfunnet. Å ha et lønnet arbeid styrker den 
økonomiske selvstendigheten og bedrer levekårene for hvert enkelt individ. Funksjonshemmedes 
deltakelse i arbeidslivet vil også bidra til at samfunnet og virksomhetene kan utnytte den 
kompetansen og arbeidskraften disse representerer1.  
 
Regjeringen må vurdere nye virkemidler for å få arbeidsgivere, både offentlige og private, til å 
ansette flere funksjonshemmede arbeidstakere. De må stimuleres til å ansette flere i ordinære 
faste jobber, og det bør opprettes stillinger som «øremerkes» funksjonshemmede arbeidstakere 
som er kvalifisert for jobben. Det må også vurderes å pålegge offentlige etater å ansette flere fra 
målgruppen. I rekrutteringsprosessen kan det også legges langt sterkere føringer fra 
myndighetene slik at flere ansetter søkere med funksjonshemning.  
 
Innsatsen bør inngå som en del av IA-samarbeidet, men det må også jobbes overfor private 
bedrifter som ikke er IA-bedrifter. Det er viktig at det finnes tilgjengelig både 100 prosent stillinger 
og deltidsstillinger fra 20 til 50 prosent. 
 
Vi ber derfor regjeringen om å intensivere innsatsen for å få 10 000 flere funksjonshemmede i 
arbeid de neste fem årene.  

 
Målgruppen, målindikatorer og måloppnåelse 
NAVs tall på hvor mange med nedsatt arbeidsevne som kommer i arbeid vil etter vår vurdering 
ikke være en god nok måleindikator på hvor mange funksjonshemmede som sysselsettes. Det er 
ikke krav om at det foreligger en diagnose for å bli registrert med nedsatt arbeidsevne, slik at det 
er vanskelig å avklare hvor mange av disse som er varig funksjonshemmet. Nå gir NAVs 
diagnoseoversikt over personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) mulighet til å identifisere 
denne målgruppen noe bedre, men det gir likevel en for snever oversikt over hvor mange 
funksjonshemmede som ønsker arbeid og som kommer i jobb. Mange på AAP avklares for 
uføretrygd, slik at de aldri blir aktuelle for varig arbeid. Av de 249 6002 som mottok 100 prosent 
uføretrygd per 30. september 2015 var kun seks prosent registrert med et arbeidsforhold. 
 
Endringer i AKU-tall (Arbeidskraftsundersøkelsen) over ikke-sysselsatte funksjonshemmede er 
en indikator på bevegelse i sysselsettingssituasjonen til funksjonshemmede. Samtidig er det ikke 
tilstrekkelig data i AKUs tilleggsundersøkelse for godt nok å kunne identifisere gruppen 
funksjonshemmede som ikke er sysselsatt, men som ønsker arbeid. Av de 87 000 
funksjonshemmede som ønsker å jobbe, er bare 17 prosent (15 000 personer) klassifisert som 

                                            
1 Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 2012, s.7. 
2 Per 30 september 2015 var det registrert 312 000 mottakere av uføretrygd. 80 pst. av alle personer som mottok 
uføretrygd var 100 pst. uføretrygdet med en gjennomsnittlig uføregrad på 92,5 pst. (Tall fra NAV, notat 5.11.2015) 
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arbeidsledige. Det betyr at mange av disse ikke er under aktiv oppfølging av NAV, og derfor også 
vanskelig å fange opp for NAV.  
 
Det er heldigvis slik at funksjonshemmede arbeidstakere, på linje med andre arbeidssøkere, også 
ansettes direkte av arbeidsgivere uten bistand fra NAV. AKU sier noe om gruppen 
funksjonshemmede som er i arbeid, blant annet hvor mange det gjelder, stillingsgrad og 
tilretteleggingsbehov. Men vi trenger bedre tallmateriale rundt delmål 2 om flere 
funksjonshemmede i arbeid. Vi mener arbeidsgivere gjennom rapporteringsplikten bør kunne 
bidra til dette i større grad. Det samme gjelder IA-bedrifter.  
 
I tillegg til bedre tallmateriale rundt sysselsetting av funksjonshemmede er det behov for 
måleindikatorer for å følge med på utviklingen.  
 
FFO ber derfor regjeringen initiere og finansiere et prosjekt for utvikling av slike indikatorer.  

Økt kapasitet for å følge opp brukere med behov for spesielt tilpasset innsats 

FFO har store forventninger til at NAV skal bli bedre rustet til å løse det store samfunnsoppdraget 
de er satt til å utføre. Vågengutvalgets rapport peker på strategiske utviklingsretninger for NAV 
som FFO støtter, som at NAV skal bli mer brukerorientert og arbeidsrettet og at det samlede 
markedsarbeidet ut mot arbeidsgivere styrkes. Utdanning må styrkes som arbeidsrettet tiltak, og 
vi støtter anbefalingen om en forsøksordning der aldersgrensen for utdanningstiltak senkes fra 26 
til 22 år for videregående opplæring. I tillegg må utdanningslengde ikke være en begrensning. 
 
Vågeng-rapporten viser at gruppen som trenger spesielt tilpasset innsats i gjennomsnitt mottar 
kun 7,5 timer oppfølging i året. Når beregninger fra etaten tyder på at hvert statlig årsverk brukt til 
oppfølging av brukere med nedsatt arbeidsevne i gjennomsnitt dekker 150 brukere3, sier det seg 
selv at det er svært vanskelig å gi god oppfølging til hver enkelt. Resultatene i NAV speiler i stor 
grad denne ressurssituasjonen. Det må i budsjettet for 2017 gjøres et løft for å sikre personer 
som trenger spesielt tilpasset innsats bedre og mer oppfølging. Det haster med å gjøre noe med 
denne situasjonen, og man kan ikke vente til NAV får effekt av ny organisering.   
 
Ny statistikk lagt frem i budsjettproposisjonen for 2016 viser at det fremdeles er alt for lang 
gjennomsnittlig ventetid på arbeidsrettede tiltak. I 2014 var ventetiden på tiltaksplass nesten 
halvannet år. Regjeringen må komme med løsninger for å redusere ventetiden, som økt kapasitet 
og raskere vedtak.  
 
Det er positivt at departementet viderefører forsøket med kjerneoppgaver i NAV-kontor i 2016.  
FFO mener prosjektet er et godt eksempel på hvordan ansatte i NAV kan følge opp brukerne 
bedre og tettere. Det har vist seg motiverende for begge gruppene. Arbeidsmetodikken bør 
iverksettes for brukere som skal ut i ordinært arbeidsliv. FFO vil samtidig presisere at det må 
være en forutsetning at NAV har rett kompetanse og organisering til å ivareta et slikt 
oppfølgingsarbeid. Vi ber derfor om at NAVs kapasitet styrkes for bedre å kunne følge opp 
brukere som trenger spesielt tilpasset innsats. 

Økte bevilgninger til tiltakene i ny forskrift om arbeidsmarkedstiltak 

Regjeringen planlegger iverksetting av ny forskrift om arbeidsmarkedstiltak fra 1. januar 2016. 
For at de nye tiltakene skal kunne gi tilstrekkelig effekt må budsjettet knyttet til 
arbeidsmarkedstiltak styrkes betraktelig. Vi ber derfor om økte bevilgninger til dette formålet. 
 
Midlertidig og varig lønnstilskudd 
Regjeringen har signalisert økt bruk av midlertidig eller varig lønnstilskudd som et virkemiddel for 
å skaffe arbeid til arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne. Det er foreslått som 

                                            
3 Et NAV med muligheter, Sluttrapport fra Ekspertgruppen, april 2015, side 73. Brukergruppen det henvises til er bruker 
gruppen som beskrives under punkt 4.5 - Brukere som NAV må jobbe sammen over lengre tid.   
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vilkår i ny forskrift for å få varig lønnstilskudd at midlertidig lønnstilskudd må være prøvd ut. Hvis 
regjeringen vedtar dette, må budsjettet ta høyde for flere arbeidstakere i ordningen midlertidig 
lønnstilskudd, som på sikt vil få varig lønnstilskudd.  
 
Når det gjelder varig lønnstilskudd er det uheldig hvis departementets forslag om å vri varig 
lønnstilskudd i retning av å bli et rekrutteringsvirkemiddel blir vedtatt. FFO var uenig med 
departementet i høringsrunden om at tiltaket som hovedregel skal ytes til arbeidsgivere som 
ansetter personer med varig nedsatt arbeidsevne. Vi mener tiltaket både må sikre fastholdelse og 
rekruttering av arbeidstakere. Varig lønnstilskudd vil uansett fortsatt kunne brukes for å hindre 
utstøting av arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, og FFO mener at det budsjettmessig må gis 
rom også for denne målgruppen.  
 
Vi vil også påpeke at den økonomiske rammen for ordningen med varig lønnstilskudd må økes i 
og med forslaget fra departementet om at ordningen med tilrettelagt arbeid i 
arbeidsmarkedsbedrift (TIA) fases inn i den varige lønnstilskuddsordningen. Forslaget vil føre til 
konkurranse mellom skjermet og ordinær sektor om tilskuddsmidlene. Selv om det i Prop. 39 L 
(2014-2015) ble foreslått at det ikke lenger skal være et tak på 2500 plasser for varig 
lønnstilskudd, må potten økes om dette skal bli en forbedret ordning.  
 
Vi ber derfor om at bevilgningen økes for å møte et betydelig økt behov for midlertidig og varig 
lønnstilskudd.  
  
Nytt inkluderingstilskudd 
Mange funksjonshemmede er avhengig av fysisk tilrettelegging om de skal kunne delta i 
arbeidslivet. Det må bevilges nok midler til at alle som har rett på tilrettelegging får dette på en 
god måte.  
 
FFO mener at regelverket om hva inkluderingstilskuddet kan brukes til må utvides til også å 
gjelde arbeidsmiljølovens rett til tilrettelegging gjennom fleksibel eller redusert arbeidstid. Et slikt 
inkluderingstilskudd må kunne brukes til økonomisk kompensasjon for arbeidstakere som ikke 
kombinerer redusert arbeidstid med en gradert helserelatert ytelse.  
 
Lønnstilskuddsordninger, om de er tidsbestemte eller varige, skal ikke brukes til å gi redusert 
arbeidstid. Om man for eksempel på grunn av sykdom eller funksjonshemning må komme litt 
senere på jobb enn normal arbeidstidsstart, bør det finnes løsninger hvor arbeidsgiver og 
arbeidstaker kompenseres for tap. Det kan for eksempel gjelde hvis man må vente på 
spesialtransport, har behov for assistanse, har en diagnose hvor funksjonsnivået er spesielt lavt 
om morgenen, eller man jobber i en bransje med svært tidlig normal arbeidstart.    
 
Likeledes bør inkluderingstilskuddet kunne brukes til arbeidstakere som har behov for litt ekstra 
hvile i løpet av arbeidsdagen. Det er FFOs erfaring at en del med kroniske sykdommer eller 
funksjonshemning har behov for å hvile noe i løpet av arbeidsdagen, og om det tilrettelegges for 
dette kan de produsere 100 prosent når de jobber. En arbeidstaker med for eksempel sterk 
hørselshemning, hjertesykdom eller MS kan trenge 2 x 30 minutters hvile i et eget rom hver dag, 
og hvis dette ikke kompenseres eller inntekten reduseres, kan den ansatte oppleve å belaste 
arbeidsgiver. Eller arbeidsgiver kan også være negativ til å ansette en person på grunn av 
behovet for hvile.  
 
FFO ber derfor om at midlene til inkluderingstilskuddet økes og at ordningen utvides til å kunne 
brukes til kompensasjon for redusert arbeidstid grunnet kronisk sykdom og funksjonshemning.  
 
Ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale 
Departementet legger opp til at den prioriterte målgruppen for ny tilretteleggings- og 
oppfølgingsavtale er unge arbeidssøkere under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Det er uheldig 
om gruppen funksjonshemmede som ikke har nedsatt arbeidsevne blir utdefinert som prioritert 
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målgruppe. Mange funksjonshemmede kan ha behov for en slik tilretteleggingsavtale når de 
søker jobb. Vi mener at målgruppen må utvides til å gjelde personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
FFO mener videre det er feil å avgrense ordningen ut fra alder. Det er behovet for samordnet 
bistand som må gjelde og ikke om man er over eller under 30 år. Vi er bekymret for at dette blir 
en ordning som i mindre grad blir gitt til funksjonshemmede over 30 år, spesielt når det i Prop. 39 
L (2014-2015) står at:  

"I tillegg til den prioriterte brukergruppen, vil Arbeids- og velferdsetaten kunne benytte 
tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler også overfor andre arbeidssøkere som skal i arbeid 
i ordinært arbeidsliv, når etaten finner det hensiktsmessig innenfor tilgjengelige ressurser." 

  Prop. 39 L (2014-2015), side 89. 

 
Vi ber derfor om at det bevilges tilstrekkelig med midler i ordningen til at den kan benyttes av 
funksjonshemmede arbeidssøkere over 30 år med behov for en tilretteleggings- og 
oppfølgingsavtale.  
 
Funksjonsassistentordningen 
FFO mener funksjonsassistanseordningen må utvides til å gjelde flere typer 
funksjonsnedsettelser. I dag er det kun personer med fysiske funksjonsnedsettelser som er 
innenfor ordningen. Personer med kognitive funksjonsnedsettelse kan også ha nytte av en 
funksjonsassistent, for eksempel noen med diagnosen Cerebral Parese (CP). Kognitive vansker 
er ikke alltid så synlige og krever annen type oppfølging. Å få innvilget assistent kan ha stor 
betydning for muligheten til å komme i jobb og kunne stå lenger i arbeidslivet. 
 
Vi ber derfor regjeringen om å utvide funksjonsassistanseordningen til å gjelde flere typer 
funksjonsnedsettelser enn kun fysisk funksjonsnedsettelse, og at det tas høyde for en slik utvidet 
ordning i budsjettet for 2017. 
 

Varig tilrettelagt arbeid  
For en del funksjonshemmede er varig tilrettelagt arbeid (VTA) et godt og egnet 
arbeidsmarkedstiltak. Det er viktig at satsningen på arbeidsmarkedstiltakene også innebærer en 
styrking av VTA.  
 
VTA kan tilbys i skjermet virksomhet og som enkeltplasser i ordinære virksomheter (VTO). 
Satsingen på de øvrige arbeidsmarkedstiltakene i ordinært arbeidsliv må ikke gå på bekostning 
av varig tilrettelagte arbeidsplasser. VTA i skjermet virksomhet betyr mye for brukere som har sin 
arbeidsplass der, og det må være brukers behov som avgjør om VTA i skjermet eller ordinær 
virksomhet er det beste. FFOs hovedanliggende er at hele VTA-ordningen skal være et fleksibelt 
og godt statlig arbeidsmarkedstiltak.  
 
Vi vil derfor advare mot å overføre hele det økonomiske ansvaret for varig tilrettelagt arbeid fra 
staten til kommunene. En overføring av VTA/VTO til kommunene kan bidra til at dette tiltaket 
nettopp blir nedprioritert sammenlignet med øvrige statlige arbeidsmarkedstiltak. Det har vært 
bred enighet om at arbeid skal være et statlig ansvar, og arbeid til personer som trenger 
VTA/VTO bør likestilles med annen arbeidsrettet innsats. Hvis kommunene får ansvaret for 
arbeidsmarkedstilbudet til den gruppen som står lengst fra arbeidslivet, er det en fare for at de 
må konkurrere om bevilgninger i hardt pressede kommunale budsjetter. Vi ber derfor regjeringen 
styrke varig tilrettelagt arbeid som statlig finansiert arbeidsmarkedstiltak.  

Prøveprosjekt med NAV-ombud i ett utvalgt fylke  

FFO har i mange år jobbet for at det skal opprettes et Velferdsombud som dekker NAV-området. 
Regjeringspartiene har i opposisjon bedt om at et slikt ombud opprettes. For å avhjelpe de 
utfordringene funksjonshemmede og kronisk syke opplever i sin kontakt med NAV, mener FFO 
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det er behov for et ombud som kan bistå brukerne på hele arbeids- og velferdsforvaltningens 
lovgivnings- og ansvarsområde.  
 
NAV oppfyller ofte ikke sin veiledningsplikt, og uansett vil dette heller ikke alltid være tilstrekkelig 
for å ivareta behovet folk har for veiledning og hjelp. Mange føler avmakt i møte med et system 
de opplever ikke ivaretar deres behov, og hjelpeapparatet oppleves ofte som en motpart. Dette 
fører til at mange gir opp underveis fordi det ikke finnes noen uavhengige hjelpeinstanser å gå til, 
bortsett fra å betale for advokat selv. 
 
For å bistå de som har rett, men ikke får rett, kan et ombud spille en vesentlig rolle. En 
ombudsordning kan også bidra til å kvalitetssikre NAVs tjenester. FFO mener et NAV-ombud bør 
innrettes på samme måte som pasient- og brukerombudene, med et kontor i hvert fylke. Vi ber 
derfor regjeringen om at det settes i gang et prøveprosjekt med NAV-ombud i ett utvalgt fylke.  

Mer forskning på diskriminerende barrierer i arbeidsmarkedet 

FFO lanserte 3. desember 2015 sivilt samfunns skyggerapport på CRPD; Alternativ rapport til 
FN-komiteen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I rapporten anbefales det å 
forske mer på diskriminerende barrierer i arbeidsmarkedet. Det beskrives også at til tross for at 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av nedsatt 
funksjonsevne i arbeidsforhold, viser saker fra Likestillings- og diskrimineringsombudet at slik 
diskriminering skjer jevnlig. Det finnes lite forskning som omhandler diskriminering av 
funksjonshemmede i arbeidslivet. 
 
For å kunne forsterke tiltak og virkemidler mot diskriminering av funksjonshemmede både når det 
gjelder utestenging fra arbeidslivet og av funksjonshemmede arbeidstakere, trengs det mer 
kunnskap. Det er også vesentlig med kunnskap om effekten av eksisterende tiltak og regelverk. 
Forskning kan gi et godt grunnlag for hvordan man bedre kan fremme likestilling og deltakelse av 
funksjonshemmede i arbeidslivet. FFO ber derfor regjeringen følge opp anbefalingen fra sivilt 
samfunn og bevilge midler til forskning på diskriminerende barrierer i arbeidslivet.  

 

Levekår 

Endelige og utilsiktede virkninger av ny uføretrygdordning  

De endelige virkningene av uførereformen vil framgå når likningen for 2015 foreligger i 2016. 
2016 blir dermed et avgjørende år for å avdekke hvordan ny uføretrygd faktisk har slått ut for de 
over 300 000 uførepensjonistene som konverterte til ny ordning i 2015.  
 

Det er positivt at det ble etablert en overgangsordning for uføretrygdede som har gjeld i 
forbindelse med budsjettproposisjonen for 2015. Men det er for kort tid å ha en slik 
overgangsordning i kun 3 år, og den må forlenges til 6 år.  
 
Det er gitt et anslag på om lag 19 000 personer som ikke omfattes av overgangsordningen og 
som vil tape mer enn 4 000 kroner. Det er viktig at denne gruppen kartlegges grundig. FFO er 
spesielt opptatt av at uføretrygdede med lav inntekt ikke får forverret sine økonomiske levekår.  
 
FFO er også bekymret for at uføretrygdede kan miste bostøtte på grunn av økt bruttoinntekt. Vi 
får mange henvendelser fra uføretrygdede som er urolige for bostøtten. Vi hadde forventet at en 
endelig 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 
man ved beregning av bostøtten trekke fra et beløp som tilsvarer den inntektsøkningen man fikk i 
ny uføretrygdordning.  
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FFO regner med at en slik innretning ikke videreføres i nye permanente regler. Vi vil da få et 
regelverk hvor nye og «gamle» uføretrygdede forskjellsbehandles. Det må ikke legges opp til et 
system der nye uføretrygdede ikke kvalifiserer til bostøtte selv med lik bruttoinntekt som de 
tidligere uførepensjonistene, fordi de ikke kvalifiserer til et fratrekk i bruttoinntekten. Det er 
nettoinntekten som avgjør ens levekår, og den er lik om man ble uføretrygdet før eller 1.1.2015.  
 
Det må etableres en permanent bostøtteløsning med hevet inntektsgrense for alle uføre i ny 
uføretrygdordning. Vi ber regjeringen om at alle utilsiktede virkninger av ny uføretrygdordning 
som avdekkes når ligningen for 2015 foreligger, følges opp med justeringer og bevilgninger. 

Bedre kompensasjon for ekstrautgifter knyttet til nedsatt funksjonsevne og 
gjennomgang av grunnstønadsordningen 

CRPD-rapporten fra sivilt samfunn slår fast at levekårsundersøkelser om funksjonshemmede er 
ufullstendige.  
 

«Funksjonshemmede er en sammensatt og heterogen gruppe, og det er store mangler i 
kunnskapsgrunnlaget. Det er store forskjeller i levekårene ut fra type og grad av 
funksjonsnedsettelse, og variasjonen avhenger av når i livsløpet den inntreffer.» 

CRPD-rapportering fra sivilt samfunn i Norge, 2015, s. 48 

 

Det man imidlertid vet er at 26 prosent av funksjonshemmede har folketrygden som eneste 
inntektskilde, mot åtte prosent av befolkningen forøvrig. I tillegg har funksjonshemmede mange 
ekstrautgifter som ikke dekkes av offentlige støtteordninger. Funksjonshemmede (16 prosent) 
sier i større grad enn andre (seks prosent) at de har store vansker med å få pengene til å strekke 
til. Ti prosent av funksjonshemmede har problemer med å betale husleie eller utgifter til boliglån 
ved forfall. 

Spørsmål: 
I den alternative rapporten spør sivilt samfunn om hva som gjøres for å sikre at 
funksjonshemmede ikke kommer dårlig ut som følge av ekstrautgifter knyttet til 
funksjonshemningen. Rapporten anbefaler staten å kompensere bedre for slike ekstrautgifter. 
 

FFO vil spesielt peke på utvidelse av grunnstønaden for å imøtekomme anbefalingen. Den må 
gjennomgås for å sikre at den bedre dekker områder funksjonshemmede faktisk har ekstrautgifter 
på, som ikke dekkes av andre offentlige støtteordninger. Det vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag 
rundt funksjonshemmedes helhetlige økonomiske situasjon levekår, som igjen kan gi bedre 
grunnlag for å vurdere om andre kompensasjonsordninger kan bidra til å dekke opp noen av 
disse utgiftene - for eksempel særfradrag for stor sykdomsutgifter.  
 
Vi ber derfor regjeringen følge opp anbefalingen om å kompensere funksjonshemmedes 
ekstrautgifter bedre. I den forbindelse må det gjøres en gjennomgang av grunnstønaden koblet til 
en kartlegging av funksjonshemmedes faktiske utgifter.  

Ny pleiepengeordning 

Departementet har forslag til ny pleiepengeordning ute på høring. Det foreslås at pleiepenger 
med 100 prosent av grunnlaget skal ytes i 260 dager, mens pleiepenger med 66 prosent av 
grunnlaget skal kunne ytes i 1040 dager. Beregningsgrunnlaget som legges til grunn er en 
videreføring av dagens regler om at pleiepenger beregnes som sykepenger. FFO støtter at 

pleiepengene knyttes til en inntektssikring lik sykepengeordningen. 

Vi mener imidlertid at kompensasjonsnivået må være 100 prosent i hele den perioden man har 
rett på pleiepenger. Vi er uenige med departementet i at rett til pleiepenger kan sammenlignes 
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med egen sykdom og et sykdomsløp hvor man etter ett års sykemelding vil gå over på 
arbeidsavklaringspenger med 66 prosent kompensasjon.  

Foreldre kan ta ut pleiepenger og deretter ha lange intervaller med arbeidsdeltakelse mellom 
hver gang barnet blir så sykt at det trenger tilsyn og pleie hjemme eller på institusjon. Det er da 
urimelig at de etter 266 dager ikke kan få 100 prosent kompensasjon ved fravær fra arbeid. En 
arbeidstaker vil ved egen sykdom opparbeide seg rett til full sykemelding etter 6 måneder i arbeid 
etter endt sykepengeperiode.  

FFO mener det ikke er rett at man skal ha inntektstap ved midlertidig pleie og tilsyn når egne 
barn er syke og man har rett på pleiepenger.  

Vi ber derfor regjeringen i budsjettet for 2017 ta høyde for en pleiepengeordning med 100 prosent 
kompensasjon i hele den perioden foreldrene har rett på pleiepenger.  

 

Hjelpemidler 

Statlig finansiert hjelpemiddelordning 

Tekniske hjelpemidler er helt avgjørende for at funksjonshemmede kan leve et selvstendig liv og 
delta i samfunnet. Dette gjelder ulike livsområder; skole, utdanning, arbeidsliv og dagligliv. 
Dagens modell for hjelpemiddelområdet er god og består av rettigheter i folketrygdloven, statlig 
finansiering og hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse. Sentralene samarbeider med 
fagfolk i kommunene og med brukerne.  
 
Kommunene har i dag ansvar for å låne ut hjelpemidler ved kortvarige behov, mens 
hjelpemiddelsentralene har ansvar for utlån til personer med varige behov. En person med varige 
funksjonsnedsettelser vil ofte ha bruk for både enkle hjelpemidler som eksempelvis 
toalettforhøyer, og mer kompliserte hjelpemidler som elektrisk rullestol. Enkle og avanserte 
hjelpemidler utgjør en helhet. I dagens system er det enkel tilgang til hjelpemidlene.  
 
Hjelpemiddelområdet er på mange måter unikt. Dagens formidlingssystem er utviklet i et 
brukerperspektiv og sikrer tilgang til hjelpemidler og spesialkompetanse uavhengig av hvor 
hjelpemidlene skal brukes. En effektiv hjelpemiddelformidling med god kvalitet handler om å 
formidle riktig hjelpemiddel til rett tid. Et nasjonalt formidlingssystem, forankret i folketrygdloven 
og med hjelpemiddelsentraler i alle fylker, er etablert for å ivareta dette formålet. Vi har et robust 
formidlingssystem som tar et helhetlig ansvar for den enkelte brukers hjelpemiddelbehov. 
 
Når regjeringen nå ønsker å foreta en gjennomgang hjelpemiddelområdet mener FFO det er 
viktig å trekke inn erfaring fra tidligere forsøk. For 35 år siden var hjelpemiddelformidlingen i 
Norge fragmentert, ansvarsforholdene var uklare og forskjellsbehandling var vanlig praksis. 
Brukeren strevde med å finne frem i systemet og med å få velfungerende hjelpemidler i ulike 
livssituasjoner. Formidlingsfaget var ikke etablert og formidlingskompetansen var stort sett 
fraværende. I tillegg manglet de som formidlet hjelpemidler ofte kompetanse om hjelpemidler, og 
tildelingen var preget av at brukerne fikk svært ulike tilbud avhengig av hvor de bodde.  
 
Denne situasjonen valgte man å gjøre noe med. Formidlingssystemet ble utviklet i nært 
samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Hjelpemiddelsentralene ble etablert, og vi 
fikk et statlig formidlingssystem i Norge. Oppgavene skulle løses nær brukerne ved at 
spesialkompetansen ved sentralene kom både brukerne og kommunene til gode. FFO mener det 
er svært viktig ikke å gjøre endringer i det som fungerer bra. 
 
Det er også viktig å trekke inn erfaring fra Danmark, som nylig har gjennomført en 
kommunereform der ansvaret for hjelpemidler ble overført til kommunene. FFO har fått 
tilbakemelding fra vår søsterorganisasjon i Danmark om at hjelpemiddeltilbudet nå er drastisk 
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forverret. Hvis for eksempel kommunens budsjett til hjelpemidler er brukt opp i september, får 
man ikke nye hjelpemidler eller utført nødvendige reparasjoner før ved årsskiftet. Dette kan få 
store uheldige konsekvenser, som at man ikke kommer seg på jobb eller får utført daglige 
oppgaver. Det kan i neste omgang få store økonomiske konsekvenser for samfunnet. 
 
FFO er redd for at en overføring av ansvaret til kommunene vil ha som konsekvens at tilgangen 
til rett hjelpemiddel blir avhengig av den enkelte kommunes kompetanse og økonomi, og dermed 
av hvilken kommune du bor i. Vi er også redd for at den faglige kompetanse som er opparbeidet 
ved hjelpemiddelsentralene vil smuldre bort. 
 
I Norges statlige rapport4 om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) har BLD skrevet følgende under artikkel 4:  
 

«Folketrygdloven gir rett til flere forskjellige ytelser. Folketrygdens ytelser som er mest 
relevante for mennesker med nedsatt funksjonsevne er […] hjelpemidler mv. ved egen 
sykdom, skade eller lyte.» 

 
Og videre under artikkel 19: 
 

«Personer med vesentlig og varig funksjonsnedsettelse har rett til hjelpemidler som er 
nødvendig og hensiktsmessig for å kunne bli mer selvhjulpen og få løst praktiske 
problemer i dagliglivet, kunne bli boende hjemme og kunne bli pleid i hjemmet.»  

 
Retten til hjelpemidler forankret i folketrygdloven trekkes altså frem som noe positivt som bidrar til 
at Norge oppfyller forpliktelsene i CRPD på hjelpemiddelområdet. FFO er enig i at retten til 
hjelpemidler etter folketrygdloven er god, men det er avgjørende at vi får beholde en 
folketrygdbasert hjelpemiddelordning med faglig forankring i hjelpemiddelsentralene. 

Trygdebil 

Ett av grunnvilkårene for å få tilskudd til bil i dag er at funksjonshemmingen må være av en slik 
art at reise med offentlig kommunikasjon ikke er mulig, eller medfører slike belastninger av varig 
art at det ikke er rimelig å forlange det. Man får ikke tilskudd til bil dersom transportbehovet kan 
dekkes på annen måte, som for eksempel gjennom TT-ordninger, grunnstønad eller lignende. 
Tilskuddet som gis er også sterkt økonomisk behovsprøvd.  
 
Etter siste omlegging av regelverket får ikke lenger personer som har behov for gruppe 1-bil for å 
utføre dagliglivets funksjoner eller forhindre en isolert tilværelse tilskudd. FFO har fått 
tilbakemelding fra flere om at de etter dette er isolert i eget hjem. Det er svært uheldig.  
 
FFO mener det er viktig også å se gruppe 1-bil som et hjelpemiddel som skal kompensere for 
nedsatt funksjonsevne. De fleste ikke-funksjonshemmede kan benytte offentlig kommunikasjon 
og kan selv velge om de skal kjøpe bil. Hvis funksjonshemmede som ikke er i arbeid eller under 
utdanning ikke selv har råd til å kjøpe bil, er resultatet ofte at de blir sittende hjemme.   
 
FFO ber derfor regjeringen om å utvide ordningen med tilskudd til gruppe 1-bil til å omfatte 
personer som har behov for bil for å utføre dagliglivets funksjoner eller for å forhindre en isolert 
tilværelse. 
 
Personer som er avhengig av gruppe 2-bil har per i dag ikke mulighet til å velge miljøvennlige 
biler. Det er varslet en økning av miljøavgifter på den type biler som gruppe 2-biler faller inn 
under. Det har også vært diskutert å øke bompengeavgiften når luftforurensningen er svært høy i 
byene. Disse avgiftene kan få store økonomiske konsekvenser for funksjonshemmede som ikke 

                                            
4 https://www.regjeringen.no/contentassets/d8d611d10d7f4684b7e00f8cf3f1a741/crpd-rapport-2015-0503-
versjon-sendt-pa-horing-l311613.pdf 
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kan velge miljøvennlige løsninger. FFO ber derfor regjeringen innføre en fritaksordning for 
funksjonshemmede ved innføring av denne type avgifter. 
 

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 
 


