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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  
 
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 Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde.   
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2020 på Arbeids- og sosialdepartementets 
område: 

Flere funksjonshemmede i arbeid 

• FFO ber regjeringen bevilge midler til tiltak for å få flere funksjonshemmede i arbeid, tiltak som er 

forankret i Strategiplan1, ny IA-avtale, Sysselsettingsutvalget og Inkluderingsdugnad. 

• FFO ber regjeringen myke opp regelverket for mulighet til forlenget AAP utover tre år, samtidig 

som NAV må styrke sin oppfølging av personer på AAP og uføretrygd.  

• FFO ber regjeringen satse på et universelt utformet arbeidsliv. 

                                            
1 Helhetlig strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser 2020-2030.  
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Hjelpemidler 

• FFO ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd til gruppe 1 bil til å omfatte personer som 

har behov for bil for å utføre dagliglivets funksjoner eller for å forhindre en isolert tilværelse. 

• FFO ber regjeringen sikre at også personer over 26 år får tilgang til aktivitetshjelpemidler ved å 

sørge for at ordningen blir en del av en overslagsbevilgning, på lik linje med andre hjelpemidler.  

• FFO ber regjeringen om en økt satsing på tolketjenesten for døvblinde, hørselshemmede og døve. 

Økonomiske levekår 

• 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.   

• FFO ber regjeringen fortsette endringsarbeidet knyttet til grunnstønadsordningen slik at nye 

ekstrakostnader og grupper vurderes inn i grunnstønaden. 

 

Flere funksjonshemmede i arbeid 

Strategiplan og innsatser for et mer inkluderende arbeidsliv 

FFO knytter et av hovedkravene til statsbudsjettet for 2020 til regjeringens innsatsområde på arbeid i 
kommende Strategiplan for likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at 
myndighetene også budsjettmessig begynner å rigge en langsiktig strategi for at flere funksjonshemmede 
skal komme i arbeid.  
 
Vi ber om at tiltak som bygger ned strukturelle, diskriminerende og andre barrierer funksjonshemmede 
møter i sine forsøk på å få arbeid vektlegges i alle disse prosessene. For eksempel bør flere ansettes 
gjennom positiv særbehandling når de søker ordinære jobber de er kvalifisert til. Parallelt må det satses 
mer på kvalifiserende tiltak og utdanning for å styrke arbeidssøkers muligheter på arbeidsmarkedet. 
 
Budsjettet for 2020 må understøtte tiltak som bidrar til at de som har behov for oppfølging og bistand fra 
NAV for å komme i jobb, og som samtidig har behov for tjenester fra andre sektorer, får et helhetlig og 
samordnet tilbud. Innspill til strategiplanen om å at hensyn til den enkeltes totale bistandsbehov for å 
leve hele liv knyttes til arbeidsdeltakelsen, må gjelde arbeidslivspolitikken for funksjonshemmede.  
 
«Innsatsen for et inkluderende arbeidsliv må ses i sammenheng med øvrige tjenester det er behov for i 
løpet av dagen og fritiden, og behov knyttet til den livsfasen og livssituasjonen arbeidssøker/arbeidstaker 
er i. Dette kan være omsorgstjenester, praktisk assistanse, hjelpemidler, velferdsteknologi, 
bolig/bosituasjon, økonomiske levekår, arbeidsrettet rehabilitering, ordninger for transport m.m.» 
                                                                                        Innspill fra FFO til Regjeringens arbeid med strategiplan. 
 
I fjorårets krav til departementet uttrykte vi forventninger til tre viktige prosesser som kan bidra til å få 
sysselsatt flere funksjonshemmede. Det ene var ny IA-avtale, det andre var sysselsettingsutvalgets arbeid 
og det tredje var helhetlig Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg har 
regjeringen satt i gang Inkluderingsdugnaden.  
 
Vi er derfor skuffet over at IA-avtalen ikke lenger skal være virkemiddel for å få flere funksjonshemmede i 
arbeid. Vi hadde forhåpninger til at blant annet virkemidler fra regjeringens arbeid med inkluderings-
dugnad, sysselsettingsutvalg og strategiplan, som omhandler sysselsetting av funksjonshemmede, skulle 
gjenspeiles i IA-arbeidet og at partene forpliktet seg til sentrale virkemidler i den nye avtalen. 
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FFO legger til grunn at de satsningene og prosessene regjeringen nå har ansvaret for skal bidra til en mer 
samordnet og helhetlig politikk med tiltak som bidrar til høyere sysselsetting av funksjonshemmede. Etter 
vårt skjønn bør man fortsatt søke å forplikte partene, selv om man har sagt fra seg det viktige 
virkemiddelet som IA-avtalen er. Vi ber om at dette følges opp med nødvendige bevilgninger.  

Oppmyking av AAP regelverk og styrket arbeidsrettet oppfølging av personer på AAP og uføretrygd  

Vi er svært bekymret for alle brukerhistoriene den siste tiden om opphør av arbeidsavklaringspenger 
(AAP) med bakgrunn i et langt strengere regelverk. Spesielt opprører det oss at muligheten for å få 
forlenget AAP ut over maksimal ordinær stønadsperiode er blitt begrenset2.  
 
I utgangspunktet var FFO mest kritisk til at nytt regelverk kun åpner for en to års tidsbegrenset 
unntaksmulighet for forlenget AAP. Men når det nå viser seg at mange ikke får forlenget ytelsen selv om 
de ikke er ferdig avklart ved utløpet av ordinær AAP, og at dette kan dreie seg om personer som med noe 
mer tid kunne klart å komme seg i jobb – blir konsekvensen av nytt regelverk helt urimelig.  
 
Det er mye som tyder på at manglende oppfølging fra NAV er en av årsakene til at brukeren ikke er ferdig 
avklart innen ordinær tid. Nå er det brukeren som må bære hele ansvaret når avslaget gis fordi de ikke 
oppfyller vilkårene om at man på grunn av sykdom/skade først kunne begynne i tiltak/behandling etter 
langvarig utredning, eller at man på grunn av sykdom/skade ikke kunne kombinere behandling og tiltak.  
 
Vi ber regjeringen myke opp regelverket knyttet til vilkår for at stønadsperioden kan forlenges utover tre 
år, slik at flere kan omfattes av unntaksbestemmelsen. 
 
Regjeringen fikk flertall for å redusere den maksimale tiden personer kan motta arbeidsavklaringspenger 
(AAP). En av forutsetningene for å korte ned tiden på AAP var at brukerne skulle være i mye mer aktive 
oppfølgingsløp. Oppfølgingen fra NAV er fremdeles ikke er tilstrekkelig slik at langt flere vil komme i 
arbeid før AAP-vedtaket opphører. Vi viser for øvrig til samlet merknad fra Arbeids- og sosialkomiteen i 
behandlingen av Statsbudsjettet for 2019: 
  

«Komiteen viser til at det er et mål at flest mulig får delta i det ordinære arbeidslivet. 
Arbeidsavklaringspenger bør derfor i størst mulig grad gi muligheten for at den enkelte enten kan 
gå tilbake til ordinær jobb, eller for å avklare restarbeidsevne og hvordan denne best kan brukes. 
Det er viktig at arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke blir et «venterom» på veien til uføretrygd. 
Aktiv dialog med Nav, helsevesen og andre er viktige virkemiddel for at tiden med 
arbeidsavklaringspenger skal kunne benyttes konstruktivt for den enkelte.»  

Innst. 15 S (2018-2019) 

 
For å oppnå et bedre resultat med hensyn til at flere med AAP kommer i arbeid og ikke blir uføretrygdet, 
eller mister ytelsen og ender på sosialhjelp uten å komme i jobb – må NAV øke sin kapasitet til 
oppfølgingsarbeid. Regjeringen må kanalisere mer midler til dette.  
 
FFO har alltid støttet at flere med uføretrygd skal få mulighet til å delta noe i arbeidslivet. Samtidig har vi 
jobbet for at NAV må følge opp uføre som vil prøve å jobbe i kombinasjon med trygden. Det er også helt 
avgjørende om flere skal gis gradert uføretrygd at man sikres arbeid tilpasset personens arbeidsevne.  

«En viktig forutsetning for å nå målene i uførereformen er at det finnes 

arbeidsmuligheter for de uføretrygdede som ønsker arbeid, for eksempel ved at det 

                                            
2 FFOs Rettighetssenter mottar mange henvendelser om AAP-ordningen. Vi viser også til artikler i Dagsavisen 7. og 8. 
desember 2018. Tall fra NAV (ref. Dagsavisen 8. desember) viser at 2 300 personer så langt i 2018 har fått avslag på 
forlengelse av arbeidsavklaringspenger.  
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finnes en deltidsjobb til personer som får fastsatt gradert uføretrygd.»    
       Riksrevisjonen, Dokument 1 (2018–2019)    

 

I Riksrevisjonsrapport Dokument 1 (2018–2019)3 fremgår det at NAV-kontor i varierende grad gir bistand 

til uføretrygdede som ønsker å kombinere trygd med arbeid: 

«Riksrevisjonen mener at manglende informasjon til uføre om muligheten for å få 

bistand fra NAV kan gjøre det vanskelig å oppnå Stortingets mål om å øke andelen 

uføretrygdede i arbeid.»               

FFO mener det er svært viktig å styrke NAVs mandat og kapasitet for å følge opp uføre som 

ønsker bistand til å finne relevant arbeid i kombinasjon med en 100 prosent uføretrygd. Når det 

gjelder personer med gradert uføretrygd bør det være en forutsetning at man har et tilpasset 

fast arbeid samtidig som man blir delvis varig ufør.                                                                                                                  

En bred satsing på universell utforming av arbeidslivet 

Manglende universell utforming/tilgjengelighet i arbeidslivet ekskluderer mange som ønsker å komme i 
arbeid. Det handler både om manglende tilgjengelighet i arbeidsbygg og på selve arbeidsplassen. Her er 
det et stort forbedringspotensial. For rullestolbrukere handler det blant annet om manglende mulighet til 
å komme inn i bygg, og mangel på gode toalettfasiliteter. For personer med sansetap må gode 
arbeidsverktøy og nødvendige hjelpemidler skaffes tilveie i rett tid. Det kan dreie seg om PC med lese-list 
og/eller skjermleser for personer med nedsatt syn og høyttaler og teleslynge for personer med nedsatt 
hørsel. I mange tilfeller tar dette for lang tid.  
 
For at regjeringen skal lykkes med sin dugnad for inkludering av flere funksjonshemmede i arbeidslivet må 
nødvendige tiltak iverksettes. FFO mener eksempelvis at det i Likestillings- og diskrimineringsloven bør 
lovfestes at manglende universell utforming av arbeidslivet er å anse som diskriminering. Vi mener at det 
ikke er mulig og fullt ut sikre likestilling av funksjonshemmede i arbeidslivet ved hjelp av rett til individuell 
tilrettelegging alene. Vi ber derfor regjeringen satse på universell utforming av arbeidslivet og at 
innsatsen forankres i Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser 2020-2030. 

Hjelpemidler 

Gruppe 1 bil for personer utenfor arbeid og utdanning 

Etter 2015 kan man ikke lenger få tilskudd til gruppe 1 bil for å utføre dagliglivets funksjoner eller for å 
forhindre en isolert tilværelse. Man kan kun få tilskudd hvis man er under arbeid og utdanning. FFO har 
siden denne endringen kom erfart at dette har fått store negative konsekvenser for de det gjelder. 

 
Det er i dag strenge inngangsvilkår for å få tilskudd til bil. Kan man få dekket transportbehovet på annen 
måte enn ved egen bil har man ikke rett til tilskudd. Allerede ved denne vurderingen er det mange som 
faller utenfor ordningen, noe som for så vidt også er riktig. FFO mener imidlertid det er viktig også å se 
gruppe 1 bil som et hjelpemiddel. De fleste ikke-funksjonshemmede kan benytte offentlig kommunikasjon 
og har et reelt valg om de vil kjøpe bil eller ei. De kan for eksempel velge bort det å ha bil hvis økonomien 
er dårlig. Hvis funksjonshemmede som ikke er i arbeid eller under utdanning, og som ikke kan få dekket 
transportbehovet på annen måte, ikke selv har råd til å kjøpe bil er resultatet at de blir isolert i eget hjem.  

 
I rundskrivet til folketrygdloven § 10-6 (stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet) er formålet med 
bestemmelsen beskrevet. Det står følgende: 

                                            
3 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017. Dokument 1 (2018–2019). 
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«Formålet med folketrygdloven § 10-6 er å finansiere stønad til hjelpemidler som kan 

avhjelp følgene av funksjonsnedsettelsen i dagliglivet. Siktemålet er at det skal gis 

ytelser som hjelper funksjonshemmede å fungere bedre, og å redusere risikoen for 

sosial utstøting som funksjonshemningen medfører. Målet med bestemmelsen er å yte 

stønader som gir funksjonshemmede muligheten til leve som andre.» 

FFO ber regjeringen sørge for at dette formålet blir oppfylt. Det gjøres ved å gjeninnføre ordningen med 
tilskudd til gruppe 1 bil til å omfatte personer som har behov for bil for å utføre dagliglivets funksjoner 
eller for å forhindre en isolert tilværelse. 

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år 

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne 
skal kunne delta i fysisk aktivitet. Personer over 26 år betaler en egenandel for aktivitetshjelpemidler. Når 
det gjelder vanlige hjelpemidler og aktivitetshjelpemidler for personer under 26 år så er dette en del av 
folketrygdens overslagsbevilgning. For personer over 26 år er ordningen rammefinansiert. 
 
I 2018 ble rammen for året brukt opp allerede i august. Ingen over 26 år fikk dermed innvilget 
aktivitetshjelpemidler fra august og ut året. Det er heller ikke slik at en søknad kan bli satt på vent, men 
man må søke på nytt neste år. Dette fratar funksjonshemmede muligheten til å være i fysisk aktivitet, noe 
som kan ha mange negative konsekvenser. At rammen ble brukt opp allerede i august betyr helt klart at 
rammen er for liten. FFO mener derfor at aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år primært bør bli en 
del av trygdens ordinære overslagsbevilgning. Hvis regjeringen ikke ønsker å innføre dette mener vi 
sekundært at rammen må økes betraktelig.  

Økt satsing på tolketjenesten for døvblinde, hørselshemmede og døve 

Retten til tolk er i dag hjemlet i folketrygdloven, med den finansielle sikkerheten dette innebærer. Det er 
viktig at dette prinsippet videreføres. Det er imidlertid et behov for økt satsning på tolkeområdet. Mange 
døvblinde, hørselshemmede og døve er avhengig av tolk for å kunne fungere i hverdagen. Det gjelder 
både i arbeid, under utdanning og for å kunne delta i samfunnet på lik linje med ikke-funksjonshemmede. 
 
I den siste tiden har vi fått tilbakemeldinger om at mange får avslag på tolk, spesielt til arrangement 
utenfor ordinær arbeidstid. Det gjelder selv om arrangement er bestilt god tid i forveien og det på et 
tidligere tidspunkt er blitt lovet tolk. Bruker kan få beskjed om at det ikke kan skaffe tolk så sent som en 
dag før arrangementet skal gjennomføres, og tolkeoppdraget blir avlyst. Planlagte aktiviteter må derfor 
avlyses og aktiv samfunnsdeltakelse hindres. Resultatet blir ofte sosial tilbaketrekking, isolasjon og 
ensomhet. Tolketjenesten begrunner avslag med at det ikke er kapasitet nok, at det er for få tolker og at 
tolkene ikke kan pålegges å arbeide kveld eller helg.  
 
På bakgrunn av dette mener FFO at satsingen på tolkeområdet må styrkes. Det må blant annet satses på 
gode formidlingsrutiner og på rekruttering av tolker. Det må også ansettes flere tolker slik at også 
tolkeoppdrag utenom ordinær arbeidstid i større grad dekkes. Vi ber derfor om en økonomisk styrking av 
tolketjenesten. 

Økonomiske levekår 

Inntektsøkning for uføre på laveste inntekter 

Å gjøre noe for å forbedre den økonomiske levekårssituasjon for uføre med de laveste inntektene kan ikke 
i alle sammenhenger kobles til arbeidslinjen. Det å komme i arbeid er en komplisert, sammensatt og 
mange ganger en umulig situasjon for mange i denne gruppen.  
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Av personer som er avhengig av varige trygder eller pensjon representerer aleneboende uføretrygdede 
med minsteytelser den nest største andelen blant lavinntektsgrupper med årlige ytelser fra NAV. Det er 
kun aleneboende minstepensjonister med alderstrygd som utgjør en større andel.  Samtidig er det i 
gruppen med uføretrygdede med lavinntekt flere personer enn i gruppen aleneboende 
minstepensjonister.4  
 
I budsjettforliket er det lagt inn ytterligere økning av minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 
4000 kroner fra 1.9.20195, i tillegg til den styrkingen gruppen har fått tidligere år. Enslige minste- 
pensjonister med alderstrygd er en sårbar gruppe som trenger å løftes, men mange uføre er også utsatt 
for økonomiske levekår med stor risiko for fattigdom. Det vil derfor være fattigdomsforebyggende å løfte 
inntektsnivået for uføre som lever på minsteytelser. Primært mener vi dette må gjøres ved å øke uføres 
garanterte minsteytelse fra folketrygden, inkludert minsteytelsen for unge uføre. Om det er politisk 
motstand mot å gjøre dette, så ber vi regjeringen om å sørge for økt skjerming av uføres kostnader til 
bolig, transport og utgifter knyttet til sykdom m.m.  
 
Selv om det i Norge er flere universelle velferdsordninger, samt særskilte støtte og skjermingsordninger 
hvor noen er knyttet til personer med varige helseutfordringer og lavinntekt, mener vi dette ikke er 
tilstrekkelig til å redusere kostnadsnivået eller øke totalinntekten til kronisk syke og funksjonshemmede.  
Vi synes heller vi ser en motsatt velferdsutvikling de siste årene. En forverret bostøtteordning for nye 
uføre, lavere barnetillegg i uføretrygden6, bortfall av særfradrag for store sykdomsutgifter, egenandeler 
for BPA og kommunale tjenester, fjerning av diagnoselisten for gratis fysioterapi, bortfall av skattefradrag 
for uføre med gjeld, avvikling av hjelpestønad sats 0 – samt fjerning av mulighet for nye søkere til den 
skjønnsmessige skattebegrensningsordningen, fører til økte kostander og en forverret inntektssituasjon.  
 
Vi ber derfor regjeringen gi et løft til uføre med de laveste inntektene. 
 
Uføretrygdens avkortnings-, skatte- og inntektsregler når uføre kombinerer arbeid og trygd 
For uføre som har restarbeidsevne er deltakelse i arbeid en mulighet til å øke inntekten ut over 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.  
 
I en ny revisjonsrapport fra Riksrevisjonen er det et hovedfunn at flertallet av uføretrygdede får lav 
økonomisk uttelling ved å utnytte restarbeidsevnen7.  I rapporten vises det til en undersøkelse som 
dokumenterer at i overkant av 60 prosent av 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 med statsrådens 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 

                                            
4 Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2018. Nav-rapport nr. 3, 2018. figur 16 og 17. 
5 Enighet om å øke minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4000 kroner fra 1.9.2019 med 71 millioner. Budsjettforliket 
mellom regjeringspartiene og KrF for statsbudsjettet 2019.  
6 Selv om en i budsjettforliket ble enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 pst. av tidligere inntekt med virkning 
fra 2020 og fremover. 
7 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017. Dokument 1 (2018–2019). 
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fremhever statsråden at økt økonomisk uttelling ved arbeid vil kunne gi andre uheldige 

virkninger, som blant annet økt tilstrømming av personer til uføreordningen.»8 

Inngangsvilkårene for å få uføretrygd er ikke endret i nytt regelverk. Vi mener at når så få uføre jobber i 
kombinasjon med trygden i dag, er det lite å risikere.  Spesielt om flere ved langt bedre arbeidsevne-
vurderinger 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 
hundre 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.   

 
Grunnstønadsordningen bør forbedres ytterligere 
FFO ble noe forbauset da vi så at regjeringen i budsjettet for 2019 kun la fram enkeltforslag knyttet til 
grunnstønaden. Vi hadde forventet at Arbeids- og sosialdepartementet etter gjennomgangen til Proba 
Samfunnsanalyse ville legge fram en rapport med helhetlige vurderinger om grunnstønadsordningen.  
 

Gjennomgangen evaluerte i all hovedsak hvorvidt ordningen oppfyller målet for dem som allerede er i 
ordningen, uten å vurdere hvorvidt ordningen dekker de faktiske ekstrautgifter som oppstår på grunn av 
varig sykdom, skade eller lyte. FFO spilte inn i høringen at det bør foretas kartlegginger av hvilke utgifter 
funksjonshemmede har, samt en vurdering av hva staten skal dekke.  
 
Vi er fornøyd med at det nå legges opp til at ekstrakostnader for slitasje av klær, sengetøy mv. blir utvidet 
og gitt til flere diagnosegrupper, og at kuttet til dekning av glutenfri kost i stor grad ble reversert i 
budsjettforliket9. Samtidig kan merutgifter til helsefremmende og nødvendig diett handle om mer enn 
glutenfrie dietter.  Vi mener at diagnoser som for eksempel IBS, der personer har helt klare symptomer og 
store helseplager og der diett er nødvendig for å få bedre helse, bør gi rett til grunnstønad etter en 
individuell vurdering.  
 
Vi ber vi regjeringen fortsatt vurdere om det er andre ekstrakostnader og nye grupper som bør gis rett til 
grunnstønaden, inkludert dietter.       

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 
 

                                            
8 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017. Dokument 1 (2018–2019), side 50. 
9 Budsjettforliket mellom Regjeringspartiene og KrF for Statsbudsjettet 2019.  


