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FFOs hovedkrav til Statsbudsjettet for 2017 
 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) oversender med dette våre hovedkrav til statsbudsjettet 
for 2017. Vi viser til vår avtale med regjeringen og ber om at kravene danner utgangspunkt for møtet i 
Kontaktutvalget som er avtalt 25. november. 
FFO vil sette søkelys på tre områder: 
 

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. 

  
FFO er Norges største og eldste paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk 
syke. Til sammen har våre 77 organisasjoner over 335.000 medlemmer. Det å leve med en 
funksjonshemning eller kronisk sykdom berører mange av livets forhold. 
FFOs arbeidsområde er derfor omfattende, og vi adresserer flere fagdepartement med detaljerte krav på 
de ulike politikkområdene. Våre detaljerte krav til budsjettet for 2017 oversender vi til de respektive 
departementene før jul i år. Disse kravene skal følges opp med møter med politisk ledelse i de respektive 
departementene. FFOs krav til de årlige statsbudsjettene er en god illustrasjon på hvordan det er å leve 
med funksjonshemning eller kronisk sykdom i det norske samfunnet i dag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statsråd Solveig Horne  

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet  

Postboks 8036 Dep  

0030 Oslo  

 Vår fil: B15-SB008 

 Vårt Arkiv: Fagpolitisk 

 Saksbehandler: Ingunn Ulfsten 



Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon 815 56 940 
Web: www.ffo.no | E-post: post@ffo.no  | Bankgiro: 8380 08 64219 | Organisasjonsnummer: 970 954 406 

  

SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 2 

 

En helhetlig handlingsplan 
 

FFOs krav: 
 FFO ber om at det utarbeides en helhetlig handlingsplan for funksjonshemmede - som dekker alle 

områdene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

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.  
 
FN-konvensjonen 
I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD). Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å 
realisere sine menneskerettigheter og å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Konvensjonen skal 
bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen er vidtrekkende og 
dekker både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dette er grunnleggende 
menneskerettigheter. 
 
FFO har fått ansvaret for å koordinere skyggerapporten for sivilt samfunn. Rapporten viser at Norge ikke 
oppfyller konvensjonen på flere områder, både formelt og i praksis. På områder hvor lover og regler i 
utgangspunktet er godt, er det mange som opplever at de ikke får oppfylt rettighetene sine i praksis. 
Erfaringer fra funksjonshemmedes organisasjoner og fra offentlige tilsynsorgan som Fylkesmenn og 
Helsetilsyn viser manglende gjennomføring av nasjonale rettigheter. Dette gjelder både ikke-oppfyllelse 
av eksisterende vedtak, og det å sikre at vedtak fattes. Det er videre store kommunale forskjeller. Dette er 
et stort rettssikkerhetsproblem.  
 
Handlingsplan 
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 
skyggerapporten 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 dekket. 
Handlingsplanen må ha tiltak som sikrer gjennomføring på lokalt nivå i kommuner og fylkeskommuner, og 
ikke minst sikre sektorsamhandling. Det er avgjørende at sektorprinsippet suppleres med koordinering og 
helhetlig tverrfaglig tilnærming mellom sektorer for at funksjonshemmedes rettigheter skal bli ivaretatt 
på en forsvarlig måte. 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 inn i alle beslutninger og planer 
CRPD og de prinsippene som ligger til grunn for CRPD må bli en del av vårt universelle tankesett som 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 derfor alle offentlige 
utredninger inkludere CRPD slik at vi sikrer at CRPD vurderes ved innføring av nye lover eller endring av 
eksisterende lovgivning. Dessuten må CRPD inn som et element i alle fremtidige nasjonale og lokale 
handlingsplaner. 
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Flere funksjonshemmede i arbeid  
 

FFOs krav: 
 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. 

Andelen ikke-sysselsatte funksjonshemmede som ønsker arbeid har holdt seg stabilt på om lag 27 prosent 
de ti siste årene. Det må derfor satses mer målrettet for å få flere i arbeid. FFO mener at om regjeringen 
tallfester hvor mange arbeidsplasser som skal opprettes for denne målgruppen, vil det være et egnet mål 
som kan knyttes direkte til sysselsettingen av funksjonshemmede.  
Det er realistisk å «øremerke» 2000 stillinger i året om en tar i betraktning alle landets kommuner, 

fylkeskommuner, statlige etater og hele det private arbeidsmarkedet.  

Regjeringen må vurdere hva slags incitament en kan etablere for å få arbeidsgivere – både offentlige og 
private til å opprette slike stillinger. Det må også vurderes pålegg til offentlige etater. Innsatsen bør inngå 
som en del av IA-samarbeidet, men det må også jobbes overfor private bedriftene som ikke er IA-
bedrifter. Stillinger som opprettes kan være både 100 prosent stillinger og deltidsstillinger fra 20 til 50 
prosent.  
For å oppnå bedre resultater for hele målgruppen må det jobbes tverrsektorielt. NAV har en nøkkelrolle, 
men det trengs i tillegg en overordnet innsats utover arbeids- og velferdsetatens oppfølgingsarbeid.  
 
Behov for et overordnet sysselsettingsmål  
Funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne og arbeidsledige som er under aktive 
oppfølging av NAV overlapper hverandre bare delvis. En del funksjonshemmede er under utdanning, og 
mange er uføretrygdet uten noen tilknytning til arbeidslivet. Av de 254 000 som mottok 100 prosent 
uføretrygd i juni 2015 var kun 6 prosent registrert med et arbeidsforhold. Det må legges bedre til rette for 
at flere uføretrygdede kan kombinere arbeid og trygd.  
 
NAVs tall på hvor mange med nedsatt arbeidsevne som kommer i arbeid vil etter FFOs vurdering ikke 
være en god nok indikator 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 identifiseres denne målgruppe noe bedre, men det gir likevel 
en for snever oversikt over hvor mange funksjonshemmede som ønsker arbeid og kommer i jobb. Mange 
på AAP avklares for uføretrygd, slik at de aldri blir aktuelle for varig arbeid.  
 
En endring 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 å identifisere gruppen funksjonshemmede som ikke er 
sysselsatt, men som ønsker arbeid. Av de 87 000 funksjonshemmede med ønske om å jobbe er bare 17 
prosent (15 000 personer) klassifisert som arbeidsledige. Slik at mange av disse er ikke under aktiv 
oppfølging av NAV.  
 
Det er derfor i tillegg til NAVs statistikk over hvem som kommer i arbeid og AKUs tall, behov for et klart og 
overordnet mål for å kunne dokumentere hvor mange funksjonshemmede som kommer i arbeid. Ved å 
opprette 10 000 øremerkede stillinger vil flere bli sysselsatt og det kan måles på en god måte. 
 

  



Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon 815 56 940 
Web: www.ffo.no | E-post: post@ffo.no  | Bankgiro: 8380 08 64219 | Organisasjonsnummer: 970 954 406 

  

SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 4 

 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

 

FFOs krav: 
 FFO ber regjeringen om å følge opp opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering med 

øremerkede bevilgninger i hele planperioden. 

 
I budsjettproposisjon fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2016 melder regjeringen at den tar sikte på 
å legge frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2016. Vi forventer at regjeringen 
oppfyller sine lovnader og kommer med en plan som gjelder fra 2017. Planen har vært varslet og lovet 
siden Solbergregjeringen overtok regjeringssetene i 2013.  
FFO har tidligere kommet med detaljerte innspill til en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
sammen med SAFO, Unge funksjonshemmede, Ergoterapeutene og Norsk fysioterapeutforbund. Vi viser 
til disse. Vårt viktigste anliggende nå er å understreke at skal planen lykkes, må den være bred, og dekke 
all de områdene som nevnes i FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter - som foruten helse 
er arbeid, utdanning og sosiale tjenester. Det innebærer at den må være tverrsektoriell, og at flere 
departementer må stå bak.  
Men en plan har ingen virkning hvis den ikke følges opp med bevilgninger.  
 
Øremerkede midler 
Bevilgninger må settes inn fra og med første gjennomføringsår, 2017. De største utfordringene innen 
habilitering og rehabilitering er i kommunene. De må derfor være et tungt satsingsområde i planen. 
Planen må tydeliggjøre kommunenes ansvar, og omfatte tiltak som styrker kapasiteten og kompetansen 
lokalt. Den må følges opp med en finansiering som muliggjør tiltakene i planen, og som styrker 
kommunene i deres "sørge-for-ansvar" på dette området.  
FFO erfarer at når penger til konkrete formål går inn i rammen til kommunene, har de en tendens til å 
forsvinne inn i det store sluket. Eksempelvis kommer bare 30 prosent av midlene til nye stillinger i 
skolehelsetjeneste og helsestasjoner frem til formålet (2014).  
For å sikre at midlene som avsettes til en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering kommer frem 
dit de skal er det helt nødvendig at de årlige bevilgningene øremerkes, slik man gjorde i 
opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008. Kun da kan utviklingen av kommunal habilitering og 
rehabilitering skyte fart.  
Sentrale myndigheter må sikre seg at kommunene bruker midlene slik de skal gjennom tilsyn og 
iverksetting av sanksjoner, eksempelvis dagbøter, ved brudd. Målet må være at den enkelte får rett 
behandling til rett tid på rett nivå.  

 
   
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 
 
 
Knut Magne Ellingsen 
Leder 


