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FFOs krav til statsbudsjettet 2019 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 82 organisasjoner av 
funksjonshemmede og kronisk syke, med til sammen mer enn 335 000 medlemmer. FFOs overordnede 
mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.  
 
Ett av FFOs viktigste arbeidsområder er å gi innspill til de årlige statsbudsjettene. Allerede 10. november 
2017 sendte vi over våre tre hovedkrav til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2019: 
 

1. 10 000 flere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeid over fem år. 
2. Styrking av rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner, og ny tilskuddsordning for 

brukermedvirkning og kurs.  
3. Geografisk likestilling og rettssikkerhet i kommunene for mennesker med funksjonsnedsettelse. 

 
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 2019 på Finansdepartementets område: 
 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 

 FFO ber regjeringen sikre økt momskompensasjon for frivillige organisasjoner ved å bevilge 1,7 mrd 
for 2019 

 FFO ber regjeringen lage en opptrappingsplan for å sikre at beslutningen om full rettighetsbasert 
momskompensasjon kan gjennomføres 

 Det opprettes en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg etter modell av 
momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. 

Særfradrag for store sykdomsutgifter 

 FFO ber regjeringen om å åpne for at nye skattebetalere får rett til særfradrag for store 

sykdomsutgifter fra og med inntektsåret 2018 

 FFO ber regjeringen om å utrede ulike løsninger for skjerming av store sykdomsutgifter fortrinnsvis 
løsrevet fra skattesystemet, som både fanger opp større engangskostnader og løpende utgifter. 
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Skattefradrag for uføre  

 FFO ber om at regjeringen fortsatt må vurdere en ny og varig skjermingsordninger for dem med store 
inntektstap på grunn av fjernet skattefradrag. 

 FFO ber om at regjeringen rapporterer på redusert nettoinntekt som konsekvens av at 
overgangsreglene for fradrag i skatt for uføre er utfaset.     

 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 

Da beslutningen om full momskompensasjon ble gjort og det ble laget en fireårig opptrappingsplan fra 
2010, ble 1,2 mrd. kroner anslått som ramme for å sikre at den vedtatte målsettingen skulle oppnås. Det 
ble raskt klart at denne rammen ikke var tilstrekkelig. 
 
Etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF, ble bevilgningen for 2018 økt med 75 
mill. utover prisstigning. 2018-rammen er dermed på 1 423,5 mill kroner. Tross en reell økning vil ikke 
denne økningen redusere avkortningen med bakgrunn i tallene fra 2017-fordelingen.  

Negativ utvikling i momskompensasjonen 

I 2014 var det tilsammen 17 000 lag og organisasjoner nasjonalt og lokalt som mottok kompensasjon. 
Kompensasjonen ble avkortet med 17 prosent. I 2015 var det 20 000 som mottok kompensasjon med en 
avkortning på 21,7 prosent. I 2016 var det 23 000 kompensasjonsmottakere med en avkortning på 23,7 
prosent. Ferske tall for 2017 viser antall mottakere stadig blir flere og avkortningen er økt til 27,2 prosent. 
Godkjent søknadsbeløp er fra 2016 til 2017 økt med 120 mill. kroner. Det er i 2017 et avvik på 492 
588 258 mellom godkjent søknadsbeløp og innvilget kompensasjon i frivillige organisasjoner. Selv om 
rammen for 2018 ble økt med 75 mill. kroner vil avkortningen likevel fortsette å øke. Dette er alvorlig. Det 
betyr at det er behov for et stort påslag for 2019 for å få stoppet denne negative utviklingen. 
I juni 2017 vedtok et enstemmig Storting følgende: 
 

”Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner 
gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer 
organisasjoner som er basert på frivillighet til gode”.  

 
Dette vedtaket må følges opp. FFO mener derfor at rammen må økes betydelig for 2019 og samtidig må 
det lages en opptrappingsplan med sikte på full momskompensasjon. FFO mener at 
momskompensasjonsordningen på sikt må blir en overslagsbevilgning, 

Ny momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg 

Momskostnader knyttet til rehabilitering og vedlikehold av bygg kompenseres ikke slik ordningen nå er 
utformet. Idrettsanlegg har fått sin egen momskompensasjonsordning. Det er også mange andre grupper 
som har egne bygg; rehabiliteringsinstitusjoner, forsamlingsarenaer m.v. Disse mottar i dag ikke 
kompensasjon, selv om det også for disse påløper relativt store kostnader. FFO mener det bør etableres 
en egen kompensasjonsordning for bygg eid av frivillige organisasjoner.  
 

Særfradrag for store sykdomsutgifter 

FFO har en rekke ganger uttrykt sin skuffelse over at Solberg-regjeringen ikke ønsker å utrede videre en ny 

permanent skjermingsordning for personer med store sykdomsutgifter. Særfradrag for store 

sykdomsutgifter videreføres nå kun med muligheten til å trekke fra 67 prosent av de fradragsberettigede 

kostnadene, og det er svært begrenset hva slags type utgifter man kan få fradrag for.  
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Siden ingen nye skattebetalere har kommet inn i ordningen etter 2011 er det i tillegg blitt en urettferdig 

ordning. Vi mener dagens ordning som et minimum bør åpnes opp for nye personer med samme type 

utgifter som faller inn under dagens ordning. Vi vil derfor be komiteen om at nye skattebetalere 

inkluderes i særfradragsordningen fra og med inntektsåret 2018 og senere inntektsår til ny ordning er på 

plass. 

 
FFO mener det på sikt er behov for en bedre skjermingsordning(er) som både fanger opp større 

engangskostnader og løpende utgifter. I motsetning til grunnstønaden, hvor det stilles krav om at 

kostnadene er løpende ekstrautgifter, har særfradraget en innretning som kan gi fradrag for større 

engangsutgifter. Samtidig er fradragsområdene i dagens særfradragsordning svært begrenset.  

 
Utgifter til bil, tannhelse og bolig, som ble tatt ut av særfradraget i 2012, representerer fortsatt 

utgiftsområder hvor en del opplever å ha ekstrautgifter som ikke kompenseres gjennom andre ordninger. 

I tillegg kan funksjonshemmede for eksempel oppleve store ekstrakostnader knyttet til løpende 

egenandelsutgifter for BPA (brukerstyrt personlig assistent) og oppvarming. Dette er utgifter som ikke 

skjermes godt nok i eksisterende ordninger.   

 
FFO ber regjeringen utrede alternative løsninger for skjerming av store sykdomsutgifter, som også fanger 

opp større engangskostnader. Det er bra om en slik skjermingsordning løsrives fra skattesystemet og 

skattefradrag knyttet til proposisjonen for skatt, avgift og toll. Det er samtidig viktig at særfradraget for 

store sykdomsutgifter ikke utgår før en slik ny skjermingsordning er på plass.   

Skattefradrag for uføre 

Overgangsordning for skattefradrag for uføretrygdede som har gjeld jfr. Forskrift 19. desember 2014 nr. 
1860 har 2017 som siste inntektsår.  Det er svært beklagelig at denne ordningen ikke ble forlenget i 
Statsbudsjettet for 2018. FFO er bekymret for uføre som vil få redusert sine inntekter når denne 
skattefradragsordningen nå forsvinner.  
 
Regjeringen har ikke kommet tilbake til Stortinget med en vurdering av en mer permanent ordning 
knyttet til overgangsordningen for uføre med gjeld, slik det ble forventet at den skulle. Flertallet i Arbeids- 
og sosialkomiteen har i budsjettbehandlingen for 2018 påpekt at dette ikke er fulgt opp av regjeringen jfr. 
Innst. 15 S (2017-2018).  

«Flertallet viser til at komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti i den forbindelse ba regjeringen snarest mulig komme tilbake med en vurdering av en 
mer permanent løsning. Flertallet viser til at det ikke har skjedd.» 

FFO ber om at regjeringen fortsatt må vurdere en ny og varig skjermingsordning for dem med store 
inntektstap på grunn av fjernet skattefradrag. 
 
Det er beklagelig at regjeringspartiene i Stortinget, samt deres samarbeidspartnere, ikke støttet forslaget 
fra flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen om mer dokumentasjon knyttet til uføres inntektsutvikling de 
siste årene. jfr. Stortingets behandling 8.12.2017 av Innst. 15 S (2017-2018). Det ble i komiteinnstillingen 
fremmet følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en gjennomgang av 
utilsiktede virkninger av uførereformen basert på ligningstall for 2015 og 2016 med en langsiktig 
løsning slik at alle får en nettoinntekt fremover om lag på nivå med nettoinntekten frem til 1. 
januar 2015.»  
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Det er i utgangspunktet positivt at Arbeids- og sosialdepartementet i samråd med Finansdepartementet 
har gitt SSB i oppdrag å gjennomføre beregninger i inntektsutviklingen for uføre (som konverterte fra 
uførepensjon) basert på ligningen for 20151. Samtidig ville det vært bra å få utvidet dette 
dokumentasjonsgrunnlaget med inntektstall fra 2016, slik Arbeids- og sosialkomiteen ba om.   

I tillegg til inntektsdokumentasjonen som SSB skal foreta, må det dokumenteres hva som blir 
konsekvensen knyttet til reduserte inntekter på grunn av fjerning av skattefradraget. Når regjeringen 
fjerner overgangsordningen med skattefradrag for uføre med gjeld, vil det medføre redusert inntekt og 
uføre kan få problemer med å betjene sine boliglån.  FFO vil derfor be regjeringen rapportere på redusert 
nettoinntekt for uføre som konsekvens av at overgangsreglene for fradrag i skatt for uføre er utfaset etter 
inntektsåret 2017. 

Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs spesifikke krav 
til budsjettet for 2019. 

 

 

Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
       

 
Eva Buschmann       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
 
Kopi:  Kontaktutvalget med Regjeringen  
 v/ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne 
 

                                            
1 Jfr. Prop. 1 S (2017-2018), s. 80 


