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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. Fra og 
med 2020 må dette ses i sammenheng med gjennomføringen av regjeringens strategiplan for likestilling 
av mennesker med funksjonsnedsettelse og rullering av handlingsplanen for universell utforming. 
Transportsektoren er en viktig sektor for at funksjonshemmede og kronisk syke skal oppnå likestilling og 
selvstendighet i samfunnet, og våre krav til statsbudsjettet er gode tiltak innen dette. 
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2020 på Samferdselsdepartementets område: 
 

• FFO ber regjeringen om en full-finansiering av nasjonal TT-ordning i 2020.  

• FFO ber regjeringen sette 2035 som endelig frist for universell utforming av kollektivtransporten 

og 2025 som frist for tilgjengelig kollektivtransport.  

• FFO ber regjeringen sørge for ombordstigningsløsninger som reduserer behov for assistanse på 

alle typer offentlige transportmidler. 

• FFO ber regjeringen legge til rette for en enhetlig assistanseordning og gode rutiner som ivaretar 

hele reisekjeden.  

Statsråd Jon Georg Dale  

Samferdselsdepartementet  

Postmottak@sd.dep.no  

  

 Vår fil: B18-CL010 

 Vårt Arkiv: 401 

 Saksbehandler: Cato Lie 
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• FFO ber regjeringen sørge for at oppdatert informasjon er tilgjengelig for alle i hele reisekjeden og 

ber om en bevilgning på to mill. kroner til utarbeidelse av en løsning for 

talegjenkjenningsteknologi slik at informasjonssystemene i hele sektoren blir universelt utformet.  

 

Full-finansiering av nasjonal TT-ordning 

FFO jobber for at kollektivtransporten skal bli universelt utformet i så stor grad som mulig. Men selv om 
dette kommer på plass, vil det likevel være en liten gruppe som ikke kan reise kollektivt. Det kan 
innebære en isolert tilværelse, med manglende muligheter til for eksempel å følge opp egne barn eller 
leve et aktivt sosialt liv. Denne gruppen vil ha behov for en god TT-ordning.  
 
TT-ordningen ble i sin tid etablert som et kompenserende tiltak, grunnet manglende tilgjengelighet til 
offentlig transport. Ordningen er i dag fylkeskommunal og praktiseres svært ulikt i fylkene. En nasjonal 
ordning rettet mot brukere med særskilt behov er etablert, og FFO er svært glad for at den trappes opp 
årlig til flere fylker.  
 
For FFO er det helt nødvendig at en videre utrulling av nasjonal TT-ordning fortsetter, slik at ordningen 
dekker alle fylker i løpet av 2020. For at ordningen skal bli nasjonal, gjenstår det 10 fylker. En opptrapping 
av ordningen slik at alle fylkene kan tilby ordningen innen 2020 krever at 5 nye fylker inkluderes i 2019 og 
2020. Dette vil sikre at en god og likeverdig nasjonal ordning er på plass i løpet av 2020.  
 
Selv om FFO har tatt til orde for at det bør gjøres et arbeid for å sikre at også andre brukere med 
tilsvarende særskilt behov bør kunne vurderes inkludert i ordningen, er det for oss en helt klar 
førsteprioritet og et nødvendig premiss at ordningen som i dag gjelder, gjøres nasjonal. FFO ber 
regjeringen sikre dette. 
 

Universell utforming som viktig samfunnskvalitet 

FN-konvensjonen  

Norge har ratifisert FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I artikkel 9 står det:  

 «For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle 
livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport….» 
 
Samferdselsbudsjettene har de senere årene økt betydelig, men arbeidet med universell utforming har 
relativt sett vært nedprioritert. I Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 er universell utforming 
redusert fra å være et eget hovedmål til å bli et etappemål under et annet hovedmål, fremkommelighet. 
Det har etter vår oppfatning et mer begrenset innhold enn universell utforming. Samtidig vil vi anerkjenne 
den aktiviteten som nå skjer innen tilgjengelighet i sektoren. Samfunnsdeltagelse for personer med 
funksjonsnedsettelser må anerkjennes som en borgerrett, slik at en prioritert og tydelig plan for arbeidet 
er nødvendig. 
 

Ombordstigningsutfordringer 
Det er store utfordringer knyttet til å få på plass universelt utformede på- og avstigningsløsninger på de 
ulike transportmidler. Mange av dagens løsninger ikke er gode nok, selv om gode løsninger finnes. Heis 
eller rampe inn i transportmiddelet som kan betjenes av bruker vet vi finnes i andre land.  
 
Eksempelvis er kun et fåtall togstasjoner universelt utformet, og bare 30 prosent er tilgjengelige per i dag. 
Det at kun 2 stasjoner blir tilgjengelige i løpet av 2019 viser at fremdriften er lav, selv om totalbudsjettet 
på Samferdselsområdet er høyt.  FFO mener at stasjoner som ikke skal oppgraderes til universell 
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utformingsstandard i overskuelig fremtid, må bli tilrettelagt så raskt som mulig. FFO mener det er et 
realistisk mål at alle stasjoner skal være universelt utformet i 2035. For å nå dette målet, må rundt 18 
stasjoner oppgraderes til universell utformingsstandard årlig. For å nå målet om tilgjengelighet ved 
stasjonene i 2025, som FFO har tatt til orde for, må mellom 20-25 stasjoner årlig oppgraderes til 
tilgjengelighetsstandard. De mest folkerike områdene bør prioriteres først og vi mener dette må være et 
oppnåelig mål.  
 
I påvente av bedre tilgjengelighet på alle stasjoner, ber vi om at alle togsett blir utstyrt med lette, 
sammenleggbare og transportable ramper. Dette vil sikre mulighet for på- og avstigning på de mange 
stasjonene som foreløpig er ekstra utfordrende på grunn av lav eller smal plattform.  
 
Passasjerer på de minste flyplassene blir båret inn og ut av fly. Avinor har kjøpt inn 40 trappeklatrere, men 
mange opplever disse som like ubehagelige og stigmatiserende som å bli båret. Det er derfor nødvendig å 
få på plass tilgjengelige/universelt utformede ombordstigningsløsninger, som Ambulift eller ramper i 
tillegg til passasjerbro, som er den foretrukne løsningen. 
 
Buss står for rundt 60 prosent av den totale persontransporten i Norge. Det finnes ulike standarder for 
universell utforming av buss i hvert fylke. Det er uheldig. FFO har vært engasjert i arbeidet med 
utarbeidelse med en standard for universell utforming av buss. Målet er én standard som gir likeverdighet 
landet over og sikrer god tilgjengelighet for alle grupper. Det er et sentralt prinsipp at på- og avstigning 
skal være trinnfri og kunne skje på en selvstendig måte – uten hjelp av sjåføren eller en assistent. 
 

Assistanseordninger 

Det finnes dessverre mange eksempler på situasjoner hvor en manglende helhetlig assistanseordning har 
skapt problemer særlig for reisende med nedsatt syn. Vi kjenner til tilfeller hvor blinde har blitt etterlatt 
på steder hvor assistanse-ansvaret opphørte på ett transportmiddel uten at vedkommende hadde 
assistansepersonell i nærheten som kunne overta ansvaret i forbindelse med overgang til neste 
transportmiddel. Det oppleves som svært ubehagelig og utrygt for den som utsettes for dette. Mange har 
behov for en godt fungerende og enhetlig assistanseordning, som sikrer alle med behov for assistanse en 
trygg reise. Vi ber derfor regjeringen legge til rette for en enhetlig assistanseordning og gode rutiner som 
ivaretar hele reisekjeden. 

Orienteringsutfordringer 

Universell utforming i samferdselssektoren handler om å tilrettelegge slik at alle kan bruke 
kollektivtransport. Men hovedinnsatsen har i stor grad vært rettet mot personer med nedsatt bevegelse 
og syn. Behovene til personer med nedsatt hørsel, nedsatt kognisjon og astma- og allergiutfordringer 
glemmes ofte. 
 

Personer med sansetap opplever problemer på grunn av sviktende informasjonssystemer. Eksempelvis 

opplever personer med nedsatt hørsel at sporbytte på tog og bytting av gate på flyplass, kun varsles via 

høyttaleranlegget, som ikke vil fungere for denne gruppen. Det er viktig med god informasjon til alle 

grupper, særlig i nød- og evakueringssituasjoner slik at alle passasjerer føler seg trygge på reise. En løsning 

for talegjenkjenningsteknologi kan bidra til å gjøre informasjonssystemene i hele samferdselssektoren 

reelt universelt utformet. Vi foreslår derfor at det bevilges to mill. kroner til dette formålet. 

 
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. 
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Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
       

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


