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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 Kulturdepartementets ansvarsområde.   
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2020 på Kulturdepartementets område: 
 

• FFO ber regjeringen legger til rette for at funksjonshemmede i alle aldersgrupper får mulighet til 
en aktiv fritid med meningsfulle kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. 

• FFO ber regjeringen om å øke satsingen på universell utforming/tilgjengelighet på alle 
kulturdepartementets ansvarsområder.  

• FFO ber regjeringen stille krav om gratis ledsagerordning ved alle typer kultur- og 
idrettsarrangementer som mottar offentlig støtte. 

• FFO ber regjeringen sørge for at løsninger for bestilling av billetter på nett også gjelder personer 
med ulike funksjonsnedsettelser med behov for ledsager.  

• FFO ber regjeringen øke rammen for momskompensasjon for frivillige organisasjoner til 1,9 mill. 
kroner for 2020 

• FFO ber regjeringen lage en plan for at rettighetsbasert momskompensasjon kan gjennomføres. 

• FFO ber regjeringen om å opprette en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg etter 
modell av momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. 

Statsråd Trine Skei Grande  

Kulturdepartementet  

postmottak@kud.dep.no   

  

 Saksbehandler: Cato Lie 

  

 Oslo 21. desember 2018 
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FFO etterlyser en helhetlig politikk som fremmer funksjonshemmedes fritidsmuligheter  
FFO konstaterer at sentrale dokumenter utarbeidet av Kulturdepartementet er nærmest blottet for 
beskrivelser av hva som fremmer funksjonshemmedes muligheter på departementets ansvarsområder. 
Hverken i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida, rapport nr. 1 fra 
Samarbeidsråd for kultur og reiseliv eller prosjektet Inkluderende kulturliv er det særlig fokus på de 
behovene våre grupper har for å kunne ha en aktiv fritid.   
 
Tilgang til kunst, kulturopplevelser og idrettsarrangement er viktig for alle, men vi ser at mennesker med 
funksjonsnedsettelse i stor grad utestenges i dag. Det til tross for at likestillings- og diskrimineringsloven 
stiller krav om at alle virksomheter rettet mot allmennheten skal jobbe for universell utforming av sin 
virksomhet, samt andre og mer spesifikke krav til bygg og IKT. Tilgjengelige lokaler er viktig, men 
eksempelvis bevaringshensyn og fredningsbestemmelser knyttet til historiske bygninger hindrer en 

utvikling som øker tilgjengeligheten til museumssektoren. Også kulturinnholdet må tilrettelegges 
gjennom bruk av teknologi, assistanse og tolking. Kunnskapen og bevisstheten rundt tilrettelegging for 
ulike grupper er ofte dårlig. Tilgjengelighetsutfordringen er særlig stor for ad hoc-arrangementer og 
festivaler.  
 
Regjeringen må stille krav om tilgjengelighet både til arrangementssted og innhold når de gir støtte til 
kultur- og idrettsarrangører. Generelt tilrettelegges det oftere for rullestolbrukere enn personer med 
nedsatt syn og hørsel. For å sikre integrering og likeverd må det også tilbys ulike former for tolking som gir 
adgang til kulturinnhold, som skrivetolking, synstolking og tegnspråktolking. Vi viser ellers til vårt politiske 
notat om universell utforming1, der universell utforming av kulturområdet beskrives nærmere.  
 
FFO ber regjeringen om å øke satsingen på universell utforming/tilgjengelighet på alle 
kulturdepartementets ansvarsområder.  
 
Ledsager på kulturarrangementer 
En velfungerende ledsagerordning er svært viktig for de med behov for assistanse. Det skal 
være mulig å få med seg gratis ledsager når arrangementet har statlig, fylkeskommunal eller 
kommunal støtte. Imidlertid er det store kommunale forskjeller i praktisering og utstedelse av 
ledsagerbevis, og ikke alle kultur- og idrettsarrangører tilbyr ordningen. FFO ser seg derfor 
igjen nødt til å etterlyse nasjonale retningslinjer på dette området. En annen barriere er at 
billetter med ledsager ikke kan bestilles på nett. Denne utfordringen kan enkelt løses ved å 
innføre elektroniske ledsagerbevis og bestillingssystemer som godtar disse.  
 
FFO ber derfor regjeringen om å stille krav om gratis ledsagerordning ved alle typer kultur- og 
idrettsarrangementer som mottar offentlig støtte, innføre nasjonale retningslinjer for 
praktisering og utsteding av ledsagerbevis, og stille krav om løsninger for bestilling av billetter 
på nett med elektronisk ledsagerbevis. 
 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner. 
Trass økt bevilgning i momskompensasjon for 2018 og 2019 er det fremdeles et stort gap mellom foreslått 
ramme og målet om full momskompensasjon. I 2018 er avkortingen på 25,5 prosent mot 27,2 prosent 
året før. Med budsjettforliket for 2019, med en vedtatt ramme på 1.607,6 mill. kroner, vil avkortingen 
reduseres ytterligere. Det er likevel langt fram til full kompensasjon. 
 

                                            
1 http://ffo.no/globalassets/ffouniversellutformingnett.pdf  

http://ffo.no/globalassets/ffouniversellutformingnett.pdf
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I frivillighetsmeldingen, Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den 
statlege frivilligheitspolitikken som ble lagt fram 7. desember, beskrives det et mål om opptrapping av 
momskompensasjonsordningen. Et tiltak er formulert slik: 
 

«Regjeringa vil trappe opp støtta til frivillig sektor gjennom meirverdiavgiftskompensasjons-
ordninga med mål om at ordninga er på 1,8 milliardar kroner i 2021.»  

 
FFO opplever at dette er en alt for svak intensjon. Allerede i søknaden for 2018 er det en godkjent 
søknadssum på 1,908 mill. kroner. Dette ligger nesten 100 mill. kroner over godkjent søknadsbeløp året 
før. Tallene viser at søknadssummen vi fortsette å øke, og derfor er det behov for et større skritt i 
opptrappingen. 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 2020 med sikte på at 
full momskompensasjon må oppnås i budsjettåret 2021. En rettighetsfesting er nødvendig for at dette 
skal bli en forutsigbar ordning framover. FFO ber regjeringen øke rammen for momskompensasjon til 
frivillige organisasjoner til 1,9 mill. kroner for 2020 
  

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 mv. Dette er bygg som også gir 
møteplasser og skaper frivillighet. I dag mottar ikke disse kompensasjon, selv om det også her påløper 
relativt store kostnader. FFO ber om at det etableres en egen kompensasjonsordning for bygg eid av 
frivillige organisasjoner. 
 

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


