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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.  
 

FFO oversendte sine hovedkrav til statsbudsjettet for 2020 den 16. november 2018.  

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  

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. Et viktig 
satsingsområde fra 2020 er strategiplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 2020-
2030. Handlingsplandelen i denne skal gå fra 2020-2024. FFO ber om at våre krav til Statsbudsjettet 2020 
ses på og tas inn som tiltak i handlingsplanen på Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
ansvarsområde.   
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2020 på Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets område: 
 

 FFO ber regjeringen følge opp Veikart universelt utformet nærskole 2030 og bevilge 200 mill. 
kroner i øremerkede stimuleringsmidler årlig til kartlegging av status, planlegging og aktuelle 
tiltak. 

 FFO ber kommuner stille krav om tilgjengelighet til publikumsbygg i alt kommunalt 
planarbeid, anbudsutsetting og kommunale bevilgninger.  

 FFO ber regjeringen om at Husbanken får det operative ansvaret for boligtilpasningstilskuddet 
og at dette skal være tilgjengelig i alle kommuner  

 FFO ber regjeringen om at beløpet avsatt til heistilskudd tilbakeføres til minst 100 millioner. 

Statsråd Monica Mæland  

Kommunal og moderniseringsdepartementet  

postmottak@kmd.dep.no  

  

 Saksbehandler: Cato Lie 

  

 Oslo 21. desember 2018 
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 FFO ber regjeringen om å øke bevilgningen til tilsynsorganet for universell utforming av IKT 
slik at de kan gjennomføre flere kontroller i 2020.  

 FFO ber regjeringen om å avsette midler til å gjøre IKT-løsninger universelt utformet for alle 
grupper og sikre at det kommer på plass sikker elektronisk kommunikasjon for alle grupper 
med alle offentlige organer.  

 FFO ber regjeringen sikre at unge uføres minsteytelse fra folketrygden samordnes med 
bostøttens inntektsgrenser for unge uføre.  

 FFO ber komiteen sikre en bostøtteordning med inntektsgrenser slik at uføre som kun lever på 
minsteytelser, kommer inn under bostøttens inntektsgrenser.  

 FFO ber regjeringen vurdere en reduksjon i innslagspunktet for ressurskrevende tjenester. 

 

Universell utforming 

Veikart universelt utformet nærskole 2030 
FFO viser til at Kunnskapsdepartementet har et koordineringsansvar for FNs bærekraftmål nr. 4: «Sikre 
inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremme moglegheiter for livslang læring». Norge har også 
vedtatt FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, der tilgang til skolebygg er en av 
forpliktelsene. Men hele 80 prosent av norske skoler er ikke tilgjengelige for elever med 
funksjonsnedsettelse. Det er diskriminerende. Mange barn og unge med funksjonsnedsettelser er 
avhengig av at skolebygningene er universelt utformet. Det sikrer inkludering og gode læringsbetingelser 
for denne elevgruppen, men det gir også gode gevinster for andre elever.  
 
I 2018 kom forslag til en nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes bygg og uteområder, kalt 
Veikart universelt utformet nærskole 2020-2030. Målet med planen er at alle barn skal gå på sin nærskole 
innen 2030. Gjennomføring av denne planen må være et tiltak i strategiplan for likestilling av mennesker 
med funksjonsnedsettelse. En samfunnsøkonomisk analyse av veikartet utført av Oslo Economics i 
oktober 2018, viser at å gjennomføre planen for universell utforming av skoler 2020-2030 har betydelige 
nyttevirkninger, og at den samlede nytten for den store gruppen av ansatte, elever og besøkende på 
grunnskoler er antageligvis er nok til å forsvare kostnaden. I tillegg kommer en betydelig nytteverdi for 
dem med særlige utfordringer som i dag opplever utenforskap, både knyttet til deltagelse i arbeidslivet og 
opplevd livskvalitet, og verdien av at foresatte og kommunalt ansatte slipper å måtte gjennomføre 
krevende prosesser hver gang et barn med særskilte utfordringer skal begynne på skolen.  
 
FFO ber regjeringen om å bevilge 200 mill. kroner årlig i øremerkede stimuleringsmidler til kartlegging av 
status, planlegging og aktuelle tiltak i tråd med kostnadsestimatet i den samfunnsøkonomiske analysen 
og at det settes en frist for oppgradering gjennom PBL § 31-4 og en sluttdato for oppgraderingen.  
 
Handlingsplan for universell utforming og tidsfrister bygg 
Handlingsplan for universell utforming (2015-2019) har hovedvekt på IKT og velferdsteknologi. FFO kom 
med flere innspill som ikke ble tatt inn i handlingsplanen. Det mest alvorlige er at ambisjonen om en 
tidsfrist for et universelt utformet Norge i 2025 er tatt bort. I stedet er ambisjonen nå «et samfunn der 
alle kan delta», som er langt mindre forpliktende. Konsekvensen vil være lavere prioritering og fremdrift 
og at mennesker med funksjonsnedsettelse må streve lengre i et utilgjengelig og diskriminerende 
samfunn. Planen inneholdt svært få nye tiltak, med noen få positive unntak, som Veikart for universelt 
utformet nærskole 2030.  
 
FFO mener at en ny handlingsplan for universell utforming må være en satsing knyttet til den kommende 
strategiplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Den må inneholde konkrete og 
målrettede tiltak innenfor og på tvers av departementer og sektorer. Tiltakene må følges med 
øremerkede bevilgninger. Stortinget har tidligere anmodet regjeringen om å legge frem et forslag til 
fremdriftsplan for å nå visjonen om et universelt utformet samfunn.  
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Vi ber regjeringen om å følge opp Stortingets vedtak og komme med et en ny handlingsplan og et forslag 
til fremdriftsplan. FFO mener 2035 må være en absolutt frist for et universelt utformet samfunn. Det må 
innføres en forskrift for eksisterende bygg i tråd med dette, og etter modell av veikart for universell 
utforming av skolebygg.  
 
Tilskuddsordning for universell utforming av bygninger 
Undersøkelser viser at svært få offentlige bygg i kommunene er tilgjengelige for mennesker med 
funksjonsnedsettelse1. Det er alvorlig, og det må settes inn tiltak for å gjøre noe med dette raskt. FFO ber 
om at det settes inn økonomiske virkemidler som stimulerer til økt tilgjengelighet til offentlige bygg i 
norske kommuner. Det kan eksempelvis være en nasjonal ordning med tilpasningstilskudd til 
oppgradering, statlig delfinansiering, rentekompensasjonsordning eller skatteinsentiv for gjennomføring 
av tiltak hvor målet er at bygg blir universelt utformet i så stor grad som mulig. Vi ber regjeringen om å 
vurdere løsninger for dette, som må komme i tillegg til satsingen på universell utforming av skoler 
(veikartet).  
 

En fremtidsrettet boligpolitikk  
Valgfriheten i boligmarkedet for personer med funksjonsnedsettelser er begrenset. Kun ti prosent av den 
norske boligmassen har en akseptabel tilgjengelighetsstandard. De tidligere kravene i teknisk forskrift 
(TEK 10) til Plan og bygningsloven har bidratt til en økning i antallet tilgjengelige boliger, selv om takten 
har vært lav. I ny teknisk forskrift (TEK 17) er tilgjengelighetskravene redusert gjennom endrede krav til 
snusirkel for rullestoler. Dette vil redusere bokvaliteten for rullestolbrukere på sikt, og ha et mindre 
inkluderende samfunn som resultat. 

Boligtilpasningstilskuddet 

FFO konstaterer at mange kommuner ikke tilbyr sine innbyggere ordningen med tilskudd til tilpasning av 
bolig til sine innbyggere. I de kommunene som tilbyr ordningen, dekker ikke dagens tilskudd behovet. 
Regjeringen har foreslått å legge tilskuddet inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2020. FFO mener 
dette er en svært uheldig løsning, fordi det er stor fare for at midlene brukes til andre formål og 
forsvinner.  
 
En slik svekkelse av ordningen er i strid med både brukerorganisasjonenes og en rekke kommuners 
anbefalinger, og vil ha alvorlige konsekvenser for innbyggere med behov for tilpasning av sin bolig. FFO 
mener et bedre alternativ er å legge ansvaret for tildeling til Husbanken. Kommunen kan bidra med 
faglige vurderinger og løsninger gjennom ergo- og fysioterapitjenesten i samarbeid med fagkompetansen 
på NAVs hjelpemiddelsentraler. Husbanken kan behandle sakene og utbetale direkte til aktuelle søkere. 
Det vil sikre nasjonal likhet og rettferdig behandling. FFO ber regjeringen ta brukerorganisasjonenes og 
kommunenes anbefalinger på alvor, og legge ansvaret for ordningen med boligtilpasningstilskudd til 
Husbanken.  

Heistilskuddet 

Dagens regjering har ikke prioritert en økt satsing på tilskudd til heis. Dette er tidligere begrunnet med at 
antall nye boligblokker med heis øker. Heis er viktig for at flere skal kunne bli boende i sin blokkleilighet. 
Vi viser til at av landets 600 000 boliger i blokk, er 380 000 uten heis.   
 
Reduksjonen i heistilskuddet har forundret oss da vi vet at det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal 
kunne bo lengst mulig i egen bolig. Det er også i tråd med det de fleste med funksjonsnedsettelse ønsker. 
For mange vil omsorgsbolig eller sykehjem være alternativet. FFO mener at kommunene vil spare 
betydelige beløp på sine omsorgsbudsjetter hvis flere boliger får tilgang til heis. FFO ber derfor 

                                            
1 Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 
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regjeringen øke rammen for etterinnstallering av heis. Målet må være at alle boliger i blokk har tilgang til 
heis innen 2025. 

IKT-politikk 
Siden IKT-forskriftens virkeområde er utvidet til også å gjelde opplærings- og utdanningssektoren er 
behovet for tilsyn enda større. I budsjettet for 2018 økte bevilgningen til tilsyn for denne sektoren med 
2,6 mill. kroner. FFO mener at tilsynsorganet for universell utforming av IKT må sikres midler til å 
gjennomføre flere kontroller i 2020. 
 
I Jeløya-plattformen understreker regjeringen at den ønsker å prioritere universell utforming av IKT-
løsninger. Tilsynsorganet er trolig det viktigste bidraget til å sørge for at kravene oppfylles og at flere IKT-
løsninger, som for eksempel nettsider, blir universelt utformet. FFO mener derfor at det er nødvendig med 
en styrking av tilsynsarbeidet og ber om en økning av bevilgningen til dette viktige arbeidet. 
 
FFO mener videre at oppgradering av nettsider til universell utformingsstandard må innebære tiltak for 
alle grupper, herunder også personer med nedsatt hørsel. Det innebærer blant annet for denne gruppen 
at alle videoer tekstes, både ferdigproduserte og direktesendte. Lydfiler som legges ut må ha vedlagt tekst 
som gir samme informasjon. Teksting og skriftliggjøring av informasjon er viktige universell utformings-
tiltak. Disse tiltakene er nødvendig for personer med nedsatt hørsel, men nyttig for alle.  
 
Vi mener dessuten at all kommunikasjon med det offentlige må tilbys i skriftlig form på en rask og sikker 
måte, for eksempel SMS med legekontoret eller e-post med NAV ved ikke-sensitive henvendelser. For 
sensitive henvendelser er Helsenorge.no, i regi av E-helsedirektoratet, en god løsning for sikker skriftlig 
kommunikasjon med helsetjenesten. Personer med nedsatt hørsel og befolkningen for øvrig må kunne 
kommunisere med alle deler av norsk forvaltning via MinID.  

Bostøtte til uføre 

FFO er fornøyd med at kompensasjonsordningen for uføre som hadde bostøtte før uførereformen i 2015, 
gjøres varig. Samtidig er vi skuffet over at de som ble uføre etter 2015 ikke kan få bostøtte på samme 
vilkår. Vi er spesielt bekymret for unge uføres bo- og levekårssituasjon. Intensjonen med egne 
inntektsgrenser i bostøtten for unge uføre må være å tilpasse unge uføres noe høyere minsteytelser med 
bostøttens inntektsgrenser. FFO mener regjeringen bryter med intensjonen som er å ivareta unge uføres 
mulighet til å få bostøtte. For landets uføre er det derfor svært synd at Stortinget ikke vedtok forslaget, 
som SV fremmet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 20192. Dette ville løst levekårsutfordringene 
mange uføre nå har fått på grunn av bokostnader som ikke skjermes.  
 

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til bostøtteregelverk som sikrer bostøtte til uføre 
uavhengig av på hvilket tidspunkt uføretrygden ble innvilget og på om lag samme nivå som 
bostøtten var før omleggingen av uføretrygden.» 

 

Samtidig bør regjeringen ta på alvor at det i Stortinget påpekes av Senterpartiet at regjeringen ikke har 
fulgt opp at de er bedt om å komme tilbake med en løsning for den gruppen som nå faller utenfor: 
 

«Disse medlemmer viser til at Senterpartiet sammen med andre partier har bedt 
regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en løsning som sikrer at uføre 
som er kommet til etter omleggingen, ikke mister retten til, eller får mindre bostøtte 
som følge av uførereformen. Dette er ikke fulgt opp av regjeringen.» 

                                            
2 Innst. 16 S (2018–2019) Kommunal- og forvaltningskomiteen, forslag 7. 
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En enslig med ung uføre trygd har en minsteytelse på 281 929 kroner i året, noe som tilsier om lag 23 495 
kroner per måned i inntekt. I kommunegruppe 1, som er Oslo med høyest inntektsgrense, har unge uføre 
en inntektsgrense på 22 385 kroner per måned3. Unge uføre faller dermed helt ut av bostøtteregelverket.  
 

Det er heller ingen styrkinger i andre støtteordninger som tilsier at uføre på minsteytelser etter 2014 har 
fått bedre nettoinntekt. Alle skattefradragsmuligheter bortfaller, barnetillegget er endret og kommunale 
egenandeler f.eks. for BPA, hjemmetjenester, fysioterapeut og trygghetsalarm skjermes ikke lenger 
gjennom særfradrag for store sykdomsutgifter, slik noen fikk tidligere.  
 
I tillegg er vi bekymret for økende boutgifter. Vi får tilbakemeldinger fra uføre som opplever kraftig økning 
i husleien, også i kommunale boliger. Dette gjelder også der husleien er satt til gjengs leie. Noen 
kommuner har egen kommunal bostøtteordning, men mange har likevel store bokostnader de ikke får 
skjermet. Vi ber derfor regjeringen heve inntektsgrensen i bostøtten slik at alle uføre med de laveste 
inntektene kan få rett på bostøtte.   

Ressurskrevende tjenester 

Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats 
fra det kommunale tjenesteapparatet får et best mulig tilbud, uavhengig av kommunens økonomiske 
situasjon. Kommunene får i dag kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til helse- og 
omsorgstjenester over et visst innslagspunkt.  
 
Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester har økt jevnlig over flere år, og mer enn prisjusteringen. KrF 
fikk stoppet økningen som ble foreslått for 2019, men regjeringen presser stadig grensen oppover. Det 
betyr at kostnaden ved ordningen øker for kommunene – som allerede bærer hoveddelen av kostnaden. 
FFO mener dette er en for stor belastning for kommunene, og det kan gå ut over tjenestetilbudet til 
brukerne i ordningen. Dette understøttes av KS. Det er den enkeltes rett å selv velge hvor og hvordan man 
vil bo, og retten til fullverdige tjenester i selvvalgt bolig vil bare kunne realiseres dersom staten overtar en 
større andel av kostnadene for ressurskrevende tjenester.  
 
FFO ber regjeringen vurdere en reduksjon i innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, slik at 
fordelingen av kostnaden mellom kommune og stat blir mer lik4. Vi viser til at både Venstre, Kristelig 
Folkeparti og Fremskrittspartiet tidligere har gått inn for en slik reduksjon. Eksempelvis kan 
innslagspunktet settes til gjennomsnittskostnaden ved en sykehjemsplass, som er rundt 660 000 kroner.   

 
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 

                                            
3 Husbanken. Ekstern veileder HB 9.B.6.2 Tabellen gjelder fra 1. juni 2018. 
4 Likelydende krav er sendt til Finansdepartementet 


