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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.  
 
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 Finansdepartementets område: 
 
Uføres inntektssituasjon 

• FFO ber regjeringen gi et løft til uføre med de laveste inntektene. 

• FFO ber regjering gjøre en gjennomgang av uføretrygdens avkortnings-, skatte- og inntektsregler 

når uføre kombinerer arbeid og trygd. 

   

Ressurskrevende tjenester 

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

 

Veikart skole 2030 

• 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. 
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Uføres inntektssituasjon 

Løft uføre med de laveste inntektene  

FFO er bekymret for den økonomiske levekårssituasjonen til uføre som lever på minsteytelser og med 
svært lave inntekter. Når den skjønnsmessige skattebegrensningsordningen jfr. skatteloven § 17-4 nå 
lukkes for nye søkere, får enkelte uføre det enda strammere. Det er en utvikling vi har frarådet. I 
Finanskomiteen møtte forslaget tydelig motstand fra SV og Rødt1.  

«Dette medlem viser til at regjeringen har foreslått å lukke ordningen med 
skattebegrensning ved liten skatteevne for nye brukere. Dette medlem peker på at 
dette er en ordning som utelukkende benyttes av mennesker med svært anstrengt 
økonomi, i hovedsak mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Dette er en 
dårlig begrunnet innstramming, som vil vanskeliggjøre situasjonen for mennesker som 
i utgangspunktet opplever utfordringer i hverdagen. Dette medlem går derfor imot 
denne endringen.»                         Mindretallsmerknad fra SV i Innst. 3 S (2018–2019)                                                                                                                                                                                      

Omleggingen av uføretrygdordningen har også medført at mange har fått en utilsiktet nedgang i 
inntekten sin, det viser beregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet gjennomførte basert på ligningen for 20152. Vi viser også til at et stort mindretall i 
Stortinget ikke er fornøyd med den oppfølgingen regjeringen har foretatt for å sette inn tiltak etter 2015 
som kan bedre inntektssituasjonen til uføretrygdede3.  
 

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til 

regjeringens oppfølging av anmodningsvedtak nr. 322 av 15. desember 2017 om en gjennomgang av 

utilsiktede virkninger av uførereformen, der det fremgår at 122 800 uføre (48 pst. av alle det er 

beregnet utslag for), har fått en nedgang i inntekt etter skatt. Disse medlemmer har merket seg at 

regjeringen Solberg foreslår å gjøre skjermingsordningen innen statlig bostøtte permanent. På den 

annen side er overgangsordningen for uføre med gjeld ikke foreslått videreført. Disse medlemmer 

viser også til at det ikke foreligger oversikt over mulige økte egenandeler for ulike tjenester, som følge 

av økt brutto inntekt etter uførereformen.» 

FFO etterlyser tiltak som bidrar til økte inntekter for uføretrygdede, spesielt dem som lever på lave 
ytelser. Myndighetene må gjøre noe for å forbedre den økonomiske levekårssituasjon for uføre som ikke 
kun kobles til arbeidslinjen.  Å komme i arbeid er en komplisert, sammensatt og mange ganger en umulig 
situasjon for mange i denne gruppen. Vi ber regjeringen primært om å øke minsteytelsene i uføretrygden, 
eller eventuelt foreta andre grep slik at uføres nettoinntekt kan få en økning. Mange trenger blant annet 
skjerming av kostnader til bolig4, til transport og utgifter knyttet til sykdom. Bortfall av særfradrag for 
store sykdomsutgifter har også bidratt til økte kostnader.  

Det må bli mer lønnsomt å arbeide i kombinasjon med trygden 

For uføre som har restarbeidsevne er deltakelse i arbeid en mulighet til å øke inntekten utover den 
fastsatte trygdeinntekten. Samtidig er det mye som tyder på at regelverket for å gjøre det lønnsomt å 
jobbe trenger justeringer. I denne sammenhengen mener FFO at en strategi som er å holde 
minsteinntektene svært lave for å sikre mer arbeidsdeltakelse, kun «straffer» dem som ikke klarer å jobbe 
– uten at det vil gi økt arbeidsdeltakelse.  

                                            
1 Innst. 4 L (2018–2019) Finanskomiteen 
2 Prop. 1 S (2018-2019) Arbeids- og sosialdepartementet.  
3 Budsjettmerknad fra Arbeids- og sosialkomiteen, jfr. Innst. 15 S (2018-2019) 
4 Kompensasjonsordningen for uføre som nå gjøres varig gjelder kun for dem som hadde bostøtte før uførereformen i 2015. 
Mange uføre får dermed ikke skjermet sine bokostnader gjennom bostøtten.  
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I en ny revisjonsrapport fra Riksrevisjonen er det et hovedfunn at flertallet av de uføretrygde får lav 
økonomisk uttelling ved å utnytte restarbeidsevnen5.  Regelverket for uføretrygden må gi bedre 
økonomiske insentiver for å få uføre til å utnytte restarbeidsevnen sin. I rapporten vises det til 
undersøkelsen som dokumenterer at det overkant av 60 prosent av de uføretrygdede vil sitte igjen med 
27 kroner eller mindre av en lønnsinntekt på 100 kroner i det nye regelverket, dersom arbeidsinntekten 
overstiger en fastsatt beløpsgrense. Riksrevisjonen bekrefter at det nye regelverket gir få nye økonomiske 
insentiver for uføre til å tre inn i arbeid.   
 
Vi er uenige i Arbeids- og sosialministerens svar til Riksrevisjonen om lav økonomisk uttelling ved å 
utnytte restarbeidsevne sin: 

«Statsråden opplyser i sitt svarbrev at en høyere økonomisk uttelling ved å utnytte 

restarbeidsevnen isolert sett kunne økt arbeidsinnsatsen blant uføre. Samtidig 

fremhever statsråden at økt økonomisk uttelling ved arbeid vil kunne gi andre uheldige 

virkninger, som blant annet økt tilstrømming av personer til uføreordningen.»6 

Inngangsvilkårene får å få uføretrygd er ikke endret i nytt regelverk. Når så få uføre jobber i kombinasjon 
med trygden i dag er det lite å risikere.  Spesielt om flere ved langt bedre arbeidsevnevurderinger får 
gradert uføretrygd i kombinasjon med en tilrettelagt arbeidssituasjon, slik at flere uføre får brukt 
restarbeidsevnen på en trygg og forutsigbar måte. Da vil det i hovedsak være personer med 100 prosent 
uføretrygd og liten restarbeidsevne som i perioder eller i svært små stillingsbrøker vil kunne kombinere 
trygd og arbeid.  
 
Med bakgrunn i spørsmålet fra Riksrevisjonen om de økonomiske insentivene i det nye regelverket er 
tilstrekkelige til å motivere flere uføretrygdede til å kombinere trygd med arbeid, ber FFO om en 
gjennomgang av blant annet uføretrygdens avkortnings-, skatte- og inntektsregler når uføre kombinerer 
arbeid og trygd.   

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 lik7. 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.   

 

                                            
5 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017. Dokument 1 (2018–2019). 
6 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017. Dokument 1 (2018–2019), side 50. 
7 Likelydende krav er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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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. Imidlertid er hele 80 prosent av norske skoler ikke tilgjengelige for elever med 
funksjonsnedsettelse. Dette er diskriminerende. Mange barn og unge med funksjonsnedsettelser er 
avhengig av at skolebygningene er universelt utformet. Det sikrer 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 2030. Planen har som mål at alle barn skal gå på sin nærskole innen 
2030. Første skritt i planen er en kartlegging som skal være ferdig i 2022. I 2019 og 2020 skal man kun 
etablere et prosjekt for dette. FFO mener dette er svært lite ambisiøst for de to årene, og at 
kartleggingsfasen bør gjennomføres i 2019 og 2020.  

Samfunnsøkonomisk analyse av veikartet viser at å gjennomføre planen for universell utforming av skoler 
2020-2030 har «betydelige nyttevirkninger». Det vil være svært betydelig samlet nytte for den store 
gruppen av ansatte, elever og besøkende på grunnskoler noe som 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.  
 
Vi ber derfor om at regjeringen bevilger 200 mill. kroner i årlige 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. 

 
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  


