
 

Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon 2390 5150 
Web: www.ffo.no | E-post: post@ffo.no  | Bankgiro: 8380 08 64219 | Organisasjonsnummer: 970 954 406 

   
 

Funksjonshemmedes  Fellesorganisasjon 

SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 

SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 1 
 

 
 
 
 

FFOs krav til statsbudsjettet 2020 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 84 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 16. november 
2018 sendte vi over våre tre hovedkrav til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2020. 
 
FFO setter søkelys på tre områder: 
 

1. Strategiplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 2020-2030 

• Det må settes av økonomiske midler til gjennomføring av strategiplanen i 2020 

• Det må komme på plass strukturelle systemer for gjennomføring og overvåking 

• Strategi- og handlingsplan må ta opp i seg anbefalingene til FN-komiteen om CRPD 

• Strategiplanen må også inneha strategi og tiltak for å sikre likestilling for 

funksjonshemmede kommuner 

2. Inntektsløft for personer med nedsatt funksjonsevne på de laveste trygdeytelsene 

3. Styrkede rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner  

Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2020 på Kunnskapsdepartementets område: 
 

• FFO ber regjeringen komme med tiltak for en likestilt og inkluderende skole i strategiplan for 
likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 2020-2030  

• FFO ber regjeringen om å sikre en inkluderende skole gjennom tilrettelegging av undervisning, 
læremidler og pensum, og gjennomføre veikart for universell utforming av grunnskoler 2020-2030.  

• FFO ber regjeringen sikre høy kvalitet på undervisningen, gjennom undervisning sammen med 
andre barn som hovedregel, å opprettholde retten til spesialundervisning og stille krav i 
opplæringsloven om at faglært personell skal ha ansvar for spesialundervisningen.  

• FFO ber regjeringen sikre at lærere, skoleledelse og skoleeiere har kunnskap om 
funksjonshemmede elever og deres rettigheter i opplæringsloven, slik at de kan sikre en god, 
inkludert og tilrettelagt skolehverdag og undervisningssituasjon for disse elevene.  

• FFO ber regjeringen om å gjennomføre en nasjonal utredning av barn og unges muligheter for 
medvirkning og innflytelse, med særlig fokus på barn med funksjonsnedsettelse. 

• FFO ber regjeringen om å utvide rammen til Statped.  

• FFO ber regjeringen styrke PPT.  

Statsråd Jan Tore Sanner 
Kunnskapsdepartementet  
postmottak@kd.dep.no 
 

 

 

  

 Saksbehandler: Berit Therese Larsen 

  

 Oslo 21. desember 2018 
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• FFO ber regjeringen utvide bevilgningen til voksenopplæring i studieforbundene til 240 mill. kroner 
for 2020. 

 

En inkluderende skole må sikres 
 
"Partene anerkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Med sikte på å 
virkeliggjøre denne rettigheten uten diskriminering, og på basis av like muligheter, skal partene sikre et 
inkluderende utdanningssystem på alle nivåer." 
Artikkel 24 - FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
En inkluderende skole er en skole der alle barn har sin naturlige plass i en vanlig klasse. Dette er 
grunnleggende for at elever med funksjonsnedsettelse skal være likestilt i skolen, og senere kunne leve et 
likestilt liv med samme muligheter for jobb, bolig, fritid og levekår som andre.  
 
Dette må være et mål i Strategiplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, og det må 
komme tiltak i denne som sikrer dette innen satsingsområdet utdanning i strategiplanen. FFO mener at 
våre krav til Statsbudsjettet på Kunnskapsdepartementets ansvarsområde er tiltak som kan bidra til å 
sikre en skole der elever med funksjonsnedsettelse er likestilt med andre, og som kan brukes inn i 
handlingsplandelen av strategien 2020-2024. 
 
For disse elevene handler det om fysisk tilrettelegging, tilrettelegging av undervisning og pensum, og 
undervisning sammen med klassen som hovedregel. Når segregerte ordninger velges, må det være fordi 
det er til elevens beste, både faglig og sosialt. 
 
Skolene må ta sitt ansvar for å tilby tilpassede læremidler for elevene etter opplæringsloven. Alle elever 
må ha tilgang til lære- og skolemateriell tilpasset sine behov. Elever med utviklingshemning som får 
spesialundervisning har sjelden lærebøker, fordi spesialundervisning ikke er koblet til læreplanen og 
kjernepensum ikke finnes på et språk som er forståelig for eleven. Pensum må foreligge på braille og 
lettlest, samt være tilgjengelig for døvblinde.  
 
Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Men langt ifra alle skoler er tilgjengelige, og mange barn må gå 
på en annen skole enn nærskolen sin. I en kartlegging fra 2013 av 784 grunnskoler kom det frem at 80 
prosent av skolene hadde betydelige fysiske barrierer slik at bevegelseshemmede elever ble utestengt. 
 
Voksne har gjennom opplæringsloven rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag, 
deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette for å opprettholde ervervet kunnskap, 
spesielt med tanke på personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Dessverre oppleves kvaliteten på 
denne ordningen som nokså variabel. 
 
Det er dokumentert at kommunene ofte bryter opplæringsloven. Mangelfull kompetanse i kommunen og 
svak kommuneøkonomi er grunner til dette. Det medfører at mange funksjonshemmede og kronisk syke 
elever ikke får det skoletilbudet de har krav på. FFO mener regjeringen må være tydeligere overfor 
kommunene om hva en inkluderende skole er, øremerke skolemidler i større grad, og gi fylkesmannen 
flere sanksjonsmuligheter. Kommunene må har en sunn kommuneøkonomi og tilstrekkelig handlingsrom, 
og være tydelig ovenfor skoleeiere om hva en inkluderende skole er, gjennom å utvikle indikatorer for 
inkluderende opplæring.  
 
Tidlig innsats-midler må videreføres fra 2018, men øremerkes, og spesielt nevne overganger for 
funksjonshemmede og kronisk syke barn.  
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FFO ber regjeringen om å sikre en inkluderende skole gjennom tilrettelegging av undervisning, læremidler 
og pensum, og intensivere arbeidet med å gjøre det fysiske skolemiljøet universelt uformet innen 2030. 
 

En høy kvalitet på undervisningen må sikres 
"Opplæringsloven er god, men følges ofte ikke i praksis. Det er store kommunale forskjeller. Mange 
funksjonshemmede elever får ikke fullt læringsutbytte av undervisningen og får ikke delta i skolens 
aktiviteter på lik linje med andre elever"1  
 
FFO mener regjeringen må bidra aktivt til å sikre en mer inkluderende skole. I Dovre kommune 
(Dovremodellen) har man to lærere i klassen i basisfagene de fire første årene. Det har gitt gode 
resultater for både de såkalt sterke og svake elevene, og redusert antallet henvendelser til PPT om 
spesialundervisning. Det er et godt eksempel på at en inkluderende skole har god effekt på 
læringsutbyttet til alle elever. Vi ber regjeringen vurdere denne modellen inn i satsingen på tidlig innsats i 
skolen, og i oppfølgingen av Nordahl-gruppens rapport.   
 
Antallet elever som får spesialundervisning inne i klassen, har økt noe. I 2016 fikk 35 prosent av elevene 
spesialundervisning inne i klassen. Regjeringen burde ha ambisjoner om at dette tallet fortsetter å øke. 
Spesialundervisning utenfor klassen må bare skje når det er til barnets beste. Utgangspunktet må være at 
alle elever skal lære sammen. Barn som er marginaliserte i skolen har ofte har mindre kontakt med 
jevnaldrende utenfor skolen. Et psykososialt miljø fremmer helse, trivsel og læring, og det er viktig å se 
det faglige og sosiale i sammenheng. Et godt psykososialt miljø er en grunnpilar for trivsel på skolen. Barn 
med funksjonsnedsettelse utsettes for mobbing og krenkelser oftere enn andre barn i skolen. 
Henvendelser til FFOs rettighetssenter og tilbakemeldinger fra våre medlemsorganisasjoner viser at 
mange elever med funksjonshemning og kronisk sykdom er ensomme og oversett blant medelever. 
 
Elever med rett til spesialundervisning skal ha et opplæringstilbud som er likeverdig med tilbudet andre 
elever får. Mye av spesialundervisning har ofte dårlig kvalitet og effekt. Vi vet at 40 prosent av 
spesialundervisning gis av ufaglærte assistenter. Elever med spesialundervisning må sikres rett til 
opplæring av fagperson med godkjent utdanning og kompetanse i faget/ undervisningsoppgaven. 
Personer som er ansvarlig for spesialundervisning må være faglærte.  
 
FFO ber regjeringen sikre høy kvalitet på undervisningen, gjennom undervisning sammen med andre barn 
som hovedregel, å opprettholde retten til spesialundervisning og stille krav i opplæringsloven om at 
faglært personell skal ha ansvar for spesialundervisningen.  
 

Inngående kunnskap om funksjonshemning og tilretteleggingsbehov må sikres 
 «Elever skal hovedsakelig ivaretas gjennom tilpasset opplæring, men lærerutdanningen har i liten grad 
fokus på hvordan lærere skal iverksette en inkluderende og tilpasset opplæring. De faglige virkemidlene 
for tilpasset opplæring er ikke del av rammeplanene for lærerutdanningen. Spesialpedagogiske tiltak er 
bare tema på de spesialpedagogiske fagutdanningene.»2 
 
Det må sikres at skolene har kunnskap om hvordan de skal inkludere elever med kronisk sykdom og 
funksjonshemning. Skolene og lærerne må ha tilstrekkelig kompetanse til å møte elevenes behov. 
Lærerutdanningen må derfor omfatte opplæring om elever med kronisk sykdom og funksjonshemning, og 
hvordan undervisningen kan tilpasses best mulig innenfor den ordinære undervisningen. 
Spesialpedagogisk kompetanse må derfor inn i lærerutdanningen, det samme må elevenes rettigheter og 
hvordan man kan tilrettelegge for alle elever i klassen. Det er viktig at det skapes bevissthet om at 
funksjonshemninger og kroniske sykdommer kan være både synlige og usynlige. 

                                            
1 Alternativ rapport til FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Artikkel 24 (1) 
2 Alternativ rapport til FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Artikkel 24 (4) 
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Det politiske målet er inkludering, så skolene må være rustet til å ta imot barn med ulike utfordringer og 
gi dem det beste skoletilbudet. Det er nødvendig å innføre nasjonale krav til pensum på 
allmennlærerutdanningen om kartlegging, tiltak og inkludering av elever med funksjonshemning og 
kronisk sykdom, og øremerke midler til obligatorisk etterutdanning/kursing av utøvende lærere.  
 
FFO ber regjeringen sikre at lærere, skoleledelse og skoleeiere har kunnskap om funksjonshemmede elever 
og deres rettigheter i opplæringsloven, slik at de kan sikre en god, inkludert og tilrettelagt skolehverdag og 
undervisningssituasjon for disse elevene.  
 

Barn og unges muligheter for medvirkning og innflytelse må utredes 
«Det finnes lite forskning på oppfyllelse av funksjonshemmede barns rett til å bli hørt, deltakelse og 
medvirkning. Eksisterende forskning gir grunn til å tro at disse barna i mindre grad enn andre barn får 
oppfylt sin rett til å bli hørt. For eksempel involveres funksjonshemmede barn i liten grad i beslutninger 
som angår dem i spesialisthelsetjenesten og i skolesektoren.  
Barn med nedsatt funksjonsevne medvirker i liten grad i kommunale beslutningsprosesser.»3 
 
Barn har en rett til å bli hørt. 1. august i 2017 trådte revidert kapittel i «lov om grunnskolen og den 
videregående opplæringen» i kraft. Brukermedvirkning er den tydeligste suksessfaktoren for et godt og 
helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge i kommunene, meldte Helsedirektoratet og Sintef høsten 
2017. En nasjonal utredning (NOU 2011:20) viser at elever generelt ikke medvirker nok i sin skolehverdag, 
verken på individnivå eller på gruppenivå. Funksjonshemmede barn får i mindre grad enn andre barn 
oppfylt sin rett til å bli hørt. FFO mener artikkel 7 i CRPD ikke er oppfylt.  
 
Det er behov for mer kunnskap om i hvor stor grad funksjonshemmede og kronisk syke barn blir hørt, 
deltar og medvirker i egen opplæring, og i eget skolemiljø. Med mer kunnskap kan man i neste omgang gi 
gode anbefalinger til tiltak for å sikre medvirkning og innflytelse. FFO ber regjeringen om å gjennomføre 
en nasjonal utredning av barn og unges muligheter for medvirkning og innflytelse, med særlig fokus på 
barn med funksjonsnedsettelse. 
 

Utvid rammene til Statped 
Statped fremmer tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte 
opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Der skoleeier og lærerne selv ikke har 
kompetanse, må de innhente nødvendig hjelp og bistand fra Statped eller andre fagmiljøer. Statped er en 
svært viktig instans for muligheten til reell inkludering av funksjonshemmede elever i samfunnet. Spesielt 
nå som det satses ekstra på et digitalt løft, må rammen økes. Statped må styrkes slik at de kan jobbe 
aktivt oppsøkende overfor kommunene, sikre læremiddelproduksjon og utvide innføringen av 
deltidsopplæring til flere grupper. FFO ber regjeringen om å utvide rammen til Statped.  

 
Styrk PPT 
Erfaringer fra FFOs Rettighetssenter viser at saksbehandlingen i PP-tjenesten kan ta urovekkende lang tid. 
Lang saksbehandlingstid bidrar til at elever ikke får sin rett oppfylt.  Mange PP-tjenester har lange 
ventelister og manglende evne til å yte forsvarlig rådgivningstjeneste overfor skolene. FFO ber regjeringen 
styrke PPT med kompetanse og flere ansatte. 
 

Kunnskapsdepartementets og sektorens ansvar for å bidra til at folk kommer i arbeid 
Det er lett å få en for sterk silotenking i offentlig sektor, der prioriteringene innen en sektor ikke 
reflekteres i prioriteringer innen andre sektorer. Dette er uheldig ettersom det bidrar til dårligere 
måloppnåelse for regjeringen på viktige mål. En av disse er målsettingen om å få flere i arbeid og bedre 

                                            
3 Alternativ rapport til FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Art 7   
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inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Her har utdanningssektoren et viktig ansvar 
fordi fullført utdanning har en direkte sammenheng med deltakelse i arbeidslivet. Jo høyere utdanning, 
dess mer deltakelse i arbeidslivet. Denne effekten er sterk for ikke-funksjonshemmede, men enda 
sterkere for personer med nedsatt arbeidsevne.  
 
Derfor er det ekstra bekymringsverdig at hele 64 prosent av funksjonshemmede barn med fysiske 
funksjonshemminger ikke fullfører videregående skole. Dette leder for mange inn i et liv på uføretrygd, 
med begrensede økonomiske muligheter og marginalisering. FFO mener at kunnskapsdepartementet må 
ta ansvar og prioritere funksjonshemmede og kronisk syke og barn og unge, og dette er en viktig satsing i 
en strategiplan for bedre koordinering mellom departement og sektorer. 
 
FFO ber regjeringen om å styrke veiledningstjenesten ved ungdomsskolen og i videregående opplæring. 
Alle barn med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse må få råd om å ta høyere utdanning. Her er det 
viktig at studieveilederne er kompetente og ikke ser begrensninger som ikke er reelle. Det bør også ses på 
samarbeid med NAVs rådgivere som har kompetanse på å rådgi AAP-mottakere om gode karrierevalg 
basert på sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Til inspirasjon anbefales denne videoen fra Paralympics: 
https://www.youtube.com/watch?v=vzjuQoNM534 
 

Voksenopplæring i studieforbundene må styrkes 
I 2018 har det vært en prosess rundt framtidig organisering av voksenopplæring i studieforbundene. Ulike 
modeller er drøftet og det er fra regjeringen skissert muligheter for flytting av deler av virksomheten til 
Kulturdepartementet og deler til de nye regionene. FFO har, i likhet med Voksenopplæringsforbundet, 
uttrykt en sterk skepsis til regionalisering av det landsdekkende arbeidet som utføres av 
studieforbundene.  
 
Vi tolker prosessen slik at endringer kommer. Dagens modell med Kunnskapsdepartementet som 
ansvarlig departement for all virksomhet på dette området blir historie.  
 
2020 vil bli et omstillingsår uansett valg av framtidig modell. Omstillinger er kostnadskrevende. Det er 
avgjørende av VOFO og studieforbundene er tett på dette arbeidet i denne omstillingsperioden. 
Dersom de 14 godkjente studieforbundene blir splittet i en framtidig organisering er det viktig at 
tilskuddet sikrer at det ikke blir en skjevfordeling mellom studieforbund som tilbyr formell kompetanse og 
de som utøver sin virksomhet knyttet til uformelle læringsarenaer i frivilligheten og bygger på annen type 
kunnskapsbygging/realkompetanse.  
 
Studieforbundet Funkis er i dag det tredje største studieforbundet. Her er de fleste av 
funksjonshemmedes organisasjoner er organisert, 86 i tallet. I 2001 var det 34 organisasjoner. Det at de 
aller fleste er sammen i Funkis gir dette studieforbundet mulighet til å samle og videreutvikle 
kompetanse, som igjen brukes av de ulike organisasjonene. Funkis er også det studieforbundet som har 
hatt størst aktivitetsvekst de siste årene.  
 
Tilskudd til voksenopplæring er en viktig rammebetingelse for aktivitet. Kurs i funksjonshemmedes 
organisasjoner er både diagnose- og aktivitetsrelaterte. Funksjonshemmede og kronisk syke trenger 
tilpasset trening for å mestre dagligliv, redusere følger av diagnosen og bedre helsetilstanden generelt. 
Studievirksomheten er også viktig for å komme ut av isolasjonen, mot mer aktiv deltakelse både i dagligliv 
og i samfunnet og kan også berede veien ut i arbeid. Opplæring i regi av organisasjonene er god medisin. 
 
For funksjonshemmede og kronisk syke er det avgjørende at tilretteleggingstilskuddet videreføres i tråd 
med dagens regelverk. Det er dette som gjør at denne gruppa kan delta på linje med andre i samfunnet. 
Derfor er det viktig at det bevilges tilstrekkelig med midler til at studietilbudet kan utvikles og utvides 

https://www.youtube.com/watch?v=vzjuQoNM534
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samtidig som voksenopplæringsfeltet omstilles. FFO ber regjeringen utvide bevilgningen til 
voksenopplæring i studieforbundene til 240 mill. kroner for 2020. 
 

Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs spesifikke krav 
til budsjettet for 2020. 

 

Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
       

 
Eva Buschmann       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
Kopi:  Kontaktutvalget med Regjeringen  
 v/ Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland 
 
 
 

  


