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FFOs krav til statsbudsjettet 2019 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 82 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 10. november 
2017 sendte vi over våre tre hovedkrav til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2019: 
 

1. 10 000 flere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeid over fem år. 
2. Styrking av rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner, og ny tilskuddsordning for 

brukermedvirkning og kurs.  
3. Geografisk likestilling og rettssikkerhet i kommunene for mennesker med funksjonsnedsettelse. 

 
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. 
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2019 på Arbeids- og sosialdepartementets 
område: 

Flere funksjonshemmede i arbeid 

 FFO ber regjeringen om å sette et mål om 10 000 flere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeid 
over fem år. 

 FFO ber regjeringen styrke bruken av varig lønnstilskudd, opplæringstiltak og arbeidsrettet 
rehabilitering, og at funksjonsassistanse utvides til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.  

Hjelpemidler 

 FFO ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd til gruppe 1 bil til å omfatte personer som har 
behov for bil for å utføre sin funksjon som hjemmearbeidende eller for å forhindre eller bryte en isolert 
tilværelse. 

 

Statsråd Anniken Hauglie 
Arbeids- og sosialdepartementet  
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo 
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Økonomiske levekår 

 FFO ber regjeringen sikre ulike velferds- og skjermingsordninger for uføre slik at deres samlede 
økonomiske levekår bedres.  

 FFO ber regjeringen sikre en grunnstønadsordning som dekker de ekstrautgiftene kronisk syke og 
funksjonshemmede har. 

 

Flere funksjonshemmede i arbeid 

Sentrale prosesser som bør medføre økt innsats og ressursbruk 

Sysselsettingen av funksjonshemmede har holdt seg på et stabilt lavt nivå i mange år. 
Arbeidskraftundersøkelsen fra september 2017 viser at 43 prosent av gruppen funksjonshemmede er i 
arbeid1. For de yngste har situasjonen forverret seg. Siden 2013 har andelen som ikke er sysselsatt falt 
med 10,5 prosent i aldersgruppen 15-24 år. En rapport lagt frem i 2017 om IA-arbeidet2 viser at det 
fortsatt er en uendret måloppnåelse når det gjelder å sysselsette flere med nedsatt funksjonsevne. 
 
Det er tre sentrale prosesser i 2018 som kan knyttes til en mer målrettet innsats i sysselsettingen av 
funksjonshemmede, og som vil ha budsjettmessig betydning for 2019-budsjettet.  
 
For det første har FFO forventninger til sysselsettings-utvalget regjeringen har nedsatt for å få flere i jobb. 
Det var gledelig at statsråden tok initiativ til å etablere et slikt utvalg, og vi forventet at regjeringen tar 
med funksjonshemmedes organisasjoner i dette arbeidet. Samtidig ble vi urolige for mangel på 
involvering da det kun vises til at arbeidet skal uføres av en ekspertgruppe med medvirkning fra 
arbeidslivets parter jfr. Pressemelding nr. 42, fra departementet 8.12.2017.  
 

«Arbeidet skal derfor skje i to fasar. I fase ein skal ei fagleg ekspertgruppe gå igjennom 
kunnskapsgrunnlaget og analysere utviklinga i Noreg sammenligna med andre land. Gruppa skal 
foreslå fagleg baserte tiltak og partene i arbeidslivet skal også i denne fasen involverast i arbeidet. 
I fase to vil partane i arbeidslivet og fagekspertane fortsette drøftinga og ta stilling til dei forslaga 
som den faglege ekspertgruppa og/eller partane har komme med.» 

 
FFO forutsetter sterk grad av brukermedvirkning på systemnivå fra relevante organisasjoner i dette 
arbeidet. 
 

I tillegg må utvalgets mandat innebære utredning av tiltak og virkemidler som vil få flere 
funksjonshemmede i arbeid. I utgangspunktet er det mulig å tolke inn funksjonshemmede arbeidssøkere i 
samtlige av punktene i utvalgets mandat. Samtidig er det viktig at målsettingen om flere 
funksjonshemmede i arbeid presiseres i utvalgets oppdrag. Om man ikke er bevisst på eksplisitt å utrede 
utfordringene og løsningene for å få flere funksjonshemmede i arbeid, kan fokus på denne målgruppen bli 
borte i det svært brede mandatet utvalget har fått.  
 
Den andre prosessen vi vil peke på er reforhandling av IA-avtalen. Vi har registrert at statsråden har 
varslet at IA-avtalen ikke kan forlenges slik den er i dag.  
 

«Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å forlenge avtalen for inkluderende 
arbeidsliv (IA-avtalen) slik den er i dag. «…» Ifølge Hauglie har staten bidratt med omkring 21 
milliarder kroner siden avtalen ble etablert i 2001. Hun sier at det må tenkes nytt om avtalen skal 
fornyes neste år.»       (Aftenposten, 11.12.17)  

 

                                            
1 https://www.ssb.no/akutu  
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/f78f73f646b74b2882254d59c50c7bd3/ia-rapport_2017_uuweb.pdf  

https://www.ssb.no/akutu
https://www.regjeringen.no/contentassets/f78f73f646b74b2882254d59c50c7bd3/ia-rapport_2017_uuweb.pdf
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Vi er enige med statsråden i at det må tenkes nytt i en ny IA-avtale, men vi mener samtidig at en 
forpliktende avtale med arbeidslivets parter gir en god mulighet for å få til nødvendig endring. Det er også 
vår sterke oppfatning at brukerorganisasjonene som representerer målgruppene må trekkes tettere med i 
prosessen med å utarbeide en ny avtale, og at organisasjonene får medvirke med partene i 
avtaleperioden. FFO har tatt til orde for et 4-parts samarbeid. I tillegg må innsatsen knyttet til 
sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne styrkes betraktelig i en ny avtale. Vi håper at en ny 
og forbedret IA-avtale kommer på plass i 2019.  
 
Den tredje prosessen vi vil peke på er utarbeidelse av en helhetlig strategiplan for likestilling av personer 
med funksjonsnedsettelser. Vi forutsetter at flere funksjonshemmede i arbeid vil være et sentralt 
innsatsområde i strategiplanen. Det skal nedsettes et statssekretærutvalg for å styre og koordinere denne 
planprosessen. Arbeids- og sosialdepartementet er en viktig aktør inn i dette strategiarbeidet. FFO ber 
departementet sørge for å få inn målrettede tiltak i handlingsplanen, samt å sikre et godt samarbeid på 
tvers av sektorene. Slik kan dette bli en god strategi for å få flere funksjonshemmede i arbeid.  
 
Det er helt vesentlig at disse tre prosessene ses i sammenheng slik at de kan legge et samlet grunnlag for 
gjennomføring av innsatser i 2019 som kan få flere funksjonshemmede i arbeid.  

 

Arbeidsrettede tiltak 

 

Varig lønnstilskudd 
Målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid er nært knyttet til gode arbeidsrettede tiltak.  
Vi har stor tro på bruk av varig lønnstilskudd som et virkemiddel for dem med varig nedsatt arbeidsevne, 
og vi ber om at dette tiltaket styrkes. Varig lønnstilskudd skal som hovedregel brukes som et 
rekrutteringsvirkemiddel for personer som søker arbeid, men flere av FFOs medlemsorganisasjoner er 
opptatt av dette som et viktig fastholdelsestiltak. Vi vil fremheve dette tiltaket som et virkemiddel for å 
bidra til at kronisk syke og funksjonshemmede kan stå lengst mulig i jobb.  
 
Det fremgår av formålet for varig lønnstilskudd jf. Rundskriv § 10-13, at selv om det ikke stilles krav om det 
i regelverket for uføretrygd så er det et mål at flere skal ha forsøkt arbeid med lønnstilskudd før det 
innvilges uføretrygd. Det bør tilsi forholdsvis stor bruk av dette tiltaket. Vi oppfordrer departementet til å 
utarbeide en rapport over utviklingen og omfanget i bruk av varig lønnstilskudd etter at dette ble hjemlet 
i ny forskrift om arbeidsmarkedstiltak. 
 
Ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak 
Unge funksjonshemmede kan ha vanskeligheter med å gjennomføre utdanning på ordinær tid, og flere 
trenger tilrettelegging i utdanningssituasjonen. FFO har store forventninger til at flere unge vil få 
opplæringstiltaket nå som aldersgrensen er satt ned fra 26 år til 22 år. Samtidig er vi bekymret for at det i 
nytt regelverk er fastsatt at man bare kan forlenge tiltaksperioden med ett år utover den ordinære 
grensen på tre år, noe som ikke gir mulighet til å ta et lengre utdanningsløp eller lavere grad på deltid. For 
funksjonshemmede innebærer høyere utdanning en betydelig økt mulighet for å få arbeid. Denne 
faktoren er også av langt større betydning enn for befolkningen forøvrig.  
 
I tillegg kan ny varighetsbestemmelse for arbeidsavklaringspenger medføre at færre rekker et 
utdanningsløp innenfor den tiden de mottar ytelsen. Den maksimale varigheten på AAP som er vedtatt 
redusert til 3 år, med mulighet til 2 års forlengelse, vil for en del brukere gi for kort oppfølgingstid. Vedtak 
om ordinær utdanning må derfor gjøres så tidlig som mulig etter innvilget AAP. Når gjennomsnittlig 
ventetid på arbeidsmarkedstiltak i 2017 var over ett år (384 dager), så vil det være svært alvorlig om dette 
også viser gjennomsnittlig ventetid på opplæringstiltak.  

                                            
3 Rundskriv Hovednr. 76 § 12 - Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsmarkedstiltak. 
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Arbeidsrettet rehabilitering 
Flere av FFOs brukergrupper har varige funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som tilsier at de har 
behov for arbeidsrettet rehabilitering. Det kan være for å komme inn i arbeidslivet for første gang, eller i 
faser av yrkeslivet for å klare å stå i arbeid. Vi vil be regjeringen øke bruken av arbeidsrettet rehabilitering 
som arbeidsmarkedstiltak.  
 
Et godt rehabiliteringstilbud knyttet til en inkluderende arbeidslivspolitikk fordrer godt samarbeid mellom 
NAV og Helsesektoren. I tillegg vil vi peke på at det bør samarbeides bedre med utdanningssektoren. For 
enkelte vil tidlig igangsetting av rehabiliteringsforløp under studier og arbeid være avgjørende for om de 
klarer å komme i arbeid. Studenter som tar ordinær utdanning uten støtte fra NAV, vil ikke være Arbeids- 
og velferdsetatens ansvar. Men samtidig kan felles og helhetlig innsats på tvers av sektorer bidra til at 
flere funksjonshemmede kan komme i arbeid. Vi mener det også er behov for mer forskning som gir 
kunnskap om sammenheng mellom forebygging, behandling og rehabilitering opp mot tilknytning til 
arbeidsliv og studier.  
 
Funksjonsassistanse i arbeidslivet 
Funksjonsassistanse i arbeidslivet er i dag begrenset til personer med omfattende fysisk 
funksjonsnedsettelse. FFO mener at ordningen med funksjonsassistanse bør utvides til personer med 
kognitive funksjonsnedsettelser. Noen i denne gruppen trenger praktisk assistanse for å være i jobb, og vi 
mener en funksjonsassistent kan styrke deres mulighet i arbeidslivet.  
 
For eksempel kan en arbeidstaker med kognitiv funksjonsnedsettelse ha problemer med å utføre 
praktiske oppgaver i arbeidssituasjonen, selv om man fysisk kan løfte, frakte eller bevege seg på egne ben. 
Hjelp til å holde orden i saksdokumenter, skjema, avtaler, frister m.m., kan være verdifull assistanse. Når 
det blant annet blir beskrevet at arbeidsrelaterte oppgaver som å legge papir i printer og hente 
saksdokumenter fra arkiv4 kan være eksempler på det personer med fysisk funksjonsnedsettelse kan få 
bistand til, mener vi at personer med kognitiv funksjonsnedsettelse også bør kunne få assistanse til dette 
og annet i arbeidssituasjonen. Slike praktiske oppgaver innebære for noen hindringer for å utføre den 
jobben de ellers faglig er kvalifisert til, noe som kan medføre at de ikke kan mester den totale 
arbeidssituasjonen.  

 

Hjelpemidler 

Trygdebil gruppe 1 

Etter en endring i 2015 kan man ikke lenger få stønad til gruppe 1 bil for å utføre dagliglivets funksjoner 
eller for å forhindre en isolert tilværelse. FFOs Rettighetssenter har fått flere henvendelser fra personer 
som av den grunn ikke kan komme seg ut av eget hjem, og dermed blir isolerte. Det har også vært saker i 
media om dette. En sak5 gjaldt ung gutt med cerebral parese som er uføretrygdet, men jobber 15 timer i 
uken i butikk gjennom ordningen varig tilrettelagt arbeid. Han får nå ikke støtte til ny bil fordi han ikke 
regnes som arbeidstaker når han mottar hundre prosent uføretrygd. Konsekvensen er at han må slutte i 
jobben og ikke kommer seg ut og får gjort andre dagligdagse gjøremål.  

 
FFO mener det er viktig også å se gruppe 1-bil som et hjelpemiddel som skal kompensere for nedsatt 
funksjonsevne. De fleste ikke-funksjonshemmede kan benytte offentlig kommunikasjon og kan selv velge 
om de skal kjøpe bil. Hvis funksjonshemmede som ikke er i arbeid eller under utdanning ikke selv har råd 
til å kjøpe bil, er resultatet ofte at de blir sittende hjemme helt isolert. FFO ber derfor regjeringen om å 

                                            
4 § 6-4, Rundskriv Hovednr. 76 § 12 - Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om 
arbeidsmarkedstiltak. 
5 Eidsvoll Ullensaker blad, 07.09.2017 
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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. 
 

 

Økonomiske levekår 

Uføres samlede økonomiske levekår 

FFO er bekymret for at en del som lever av uføretrygd har fått forverret sine samlede økonomiske levekår 
de siste årene. Selv om FFO støtter arbeidslinjen, er ikke muligheten for arbeidsinntekt løsningen for alle. 
Det er et politisk ansvar å sikre økonomien til uføretrygdede som ikke kan jobbe.  

 
Det er bra at SSB har fått i oppdrag å gjennomføre beregninger basert på ligningen for 2015 for å 
dokumentere inntektsutviklingen for uføre.  Vi viser samtidig til flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen som 
foreslo å dokumentere uføre inntektsutvikling etter uførereformen også basert på inntektsåret 2016: 

 
«Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte med en gjennomgang av utilsiktede virkninger av 
uførereformen basert på ligningstall for 2015 og 2016 med en langsiktig løsning slik at alle får en 
nettoinntekt fremover om lag på nivå med nettoinntekten frem til 1. januar 2015.» 

 
En rekke ordninger har konsekvens for uføres levekår. Bostøtteordningen har stengt ute mange uføre 
med et inntektsnivå som etter tidligere uførepensjonsregelverk ville gitt lavere bruttoinntekt og rett til 
bostøtte. Det er innført innstramming i retten til behovsprøvd barnetillegg til uføretrygd, og 
overgangsordningen Skattefradrag for uføre avvikles fra 2017. Arbeids- og sosialkomiteens flertall, samt 
mindretallet i Kommunal- og Forvaltningskomiteen, har påpekt flere av disse forholdene: 

 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en permanent løsning som 
sikrer at uføre ikke mister retten til, eller får mindre bostøtte som følge av uførereformen.»  

Innst. 16 S (2017-2018) 

«Flertallet viser til sine merknader i Innst. 15 S (2014–2015) til statsbudsjettet for 2015, der 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti gikk imot disse kuttene i det behovsprøvde 
barnetillegget, for å finansiere tilsvarende kutt i skattebidragene til fellesskapet fra dem som har 
mest fra før.»          Innst. 15 S (2017-2018) 

«Flertallet viser til at komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti i den forbindelse ba regjeringen snarest mulig komme tilbake med en vurdering av en 
mer permanent løsning6. Flertallet viser til at det ikke har skjedd.»   Innst. 15 S (2017-2018) 

De siste årene har også reguleringen av grunnbeløpet (G) gitt lav lønnsvekst og en enda svakere realvekst 
i trygdeutbetalingene til uføre. I 2016 var det negativ realvekst etter skatt i minsteytelsene for enslige og 
gifte uføretrygdede, mens realveksten i 2017 kun ble 0,4 prosent for begge grupper7. I tillegg står uføres 
alderspensjoner i fare for å bli svekket. Stortinget må ta stilling til om skjermingen for 
levealdersjusteringen i alderspensjonen for uføre skal utvides etter 2018 for uføre født fra og med 1952. 
Om Stortinget vedtar ikke å skjerme nye kull med uføre alderspensjonister vil det få konsekvenser for 
levekårene til eldre uføre.  

                                            
6 En mer permanent ordning knyttet til overgangsordningen med skattefradrag for uføre med gjeld. 
7 Meld. St. 4 (2017–2018), Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold. Tabell 3.2 Beregnet årlig vekst i 
pensjon og trygd for utvalgte husholdningstyper.  
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Når det gjelder personer med lavinntekt8 som lever av uføretrygd viser tall fra NAV9 at andelen med 
lavinntekt i denne gruppen økte fra 2012, noe som innebærer flere fattige enslige uføre. Selv om det er 
noe nedgang i andelen med lavinntekt under fattigdomsgrensen blant enslige uføre fra 2015, så er det 
fremdeles over 60 prosent som lever på svært lav inntekt. For gruppen uføre generelt er det også for 
mange med lavinntekt. En andel i underkant av 20 prosent med lavinntekt betyr at mange familier og 
uføre har svært krevende økonomiske levekår.  

 

Det er viktig at ASD understøtter forskning og kunnskapsinnhenting om økonomiske levekår for uføre. Vi 
er kjent med at BUFdir planlegger FOU-prosjekter hvor man skal se på levekårsstatistikk for personer med 
funksjonsnedsettelser i samarbeid med SSB og NAV. Levekårsutviklingen for funksjonshemmede som er 
varig uføre bør inngå slik statistikk. Vi vil også vise til at i arbeidet som nå skal gjøres knyttet til 
strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser, vil dokumentasjon av økonomiske 
levekår for funksjonshemmede og tiltak for å bedre disse måtte bli sentralt.  

 

For å bedre de økonomiske levekårene for funksjonshemmede som lever på uføretrygd vil vi be 
regjeringen sikre ulike velferds- og skjermingsordninger slik at deres samlede økonomiske levekår bedres. 

Styrke grunnstønaden  

Grunnstønaden er en viktig ordning for å dekke ekstrautgiftene som følger av kronisk sykdom.  Vi 
opplever at de ekstrautgifter som er spesifisert i lovteksten virker ekskluderende for enkelte 
sykdomsgrupper. FFO er kjent med at det jobbes med en gjennomgang av grunnstønaden.  I denne 
gjennomgangen mener vi det også må dokumenteres hvilke faktiske ekstrautgifter kronisk syke og 
funksjonshemmede har. En styrket grunnstønad kan være løsningen for noen av disse ekstrautgiftene.  
 
I tillegg må grunnstønadens satser reguleres lik prisstigningen. Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen har 
uttrykt seg kritisk til at blant annet grunnstønaden ikke er godt nok regulert over flere år:  

 
«Flertallet er kritiske til at regjeringen over år har operert med skjulte kutt i stønadene, ved en 
systematisk regulering av satsene under forventet prisstigning, en utvikling regjeringen også 
legger opp til for 2018.»       Innst. 15 S (2017-2018) 

 
Endringene i bruken av grunnstønaden og sammensetningen av brukerne de siste årene har reist 
spørsmål ved regelverket og praktiseringen av dette. En rapport fra NAV om endring av grunnstønaden 
viser at det stadig er blitt færre grunnstønadsmottakere, men at utgiftene til ordningen har økt10. De 
fleste nye mottakere av grunnstønad får nå innvilget stønaden på grunn av cøliaki og andre 
glutenintoleranser, og disse mottar som oftest en av de forhøyede satsene, stort sett sats 4. Det er viktig 
at sykdomsgrupper med andre ekstrautgifter enn til glutenfritt kosthold også prioriteres i ordningen.  
 
Et eksempel på ekstrautgifter som ikke dekkes, er de store ekstrautgiftene som mange mennesker med 
epilepsi har knyttet til sine anfall. Under anfall kan ting ødelegges. I enkelte tilfeller vil det være snakk om 
ødeleggelse av gjenstander som det er helt nødvendig å få reparert eller erstattet. Til tross for at 
diagnosen fører til akkurat den typen ekstrautgifter for enkeltindividet som grunnstønaden er ment å 
støtte, dekkes likevel ikke disse utgiftene av grunnstønaden.  
 

                                            
8 Personer med lavere enn 60 prosent av medianinntekten.  
9 Fattigdom og levekår. Tilstand og utviklingstrekk 2017, NAV-rapport 2017:4. Avsnitt 3.8 Lavinntekt blant personer med ytelser 
fra NAV, s. 27. 
10 Ingunn Helde, Arbeid og velferd nr. 2, 2017. Grunnstønad i endring: Økte utgifter, færre mottakere.  
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I tillegg til ødeleggelse ved anfall, bør skade på grunn av hjelpemiddelbruk tas inn i grunnstønaden. Vi har 
også erfaring for at funksjonshemmede kan oppleve store løpende ekstrautgifter til vedlikehold av 
trygdebil som de ikke får dekket gjennom grunnstønaden.  
 
Vi ber regjeringen sikre en grunnstønadsordning som dekker de løpende ekstrautgiftene som kronisk syke 

og funksjonshemmede har.  
 
Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs spesifikke krav 
til budsjettet for 2019. 

 

 

Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
       

 
Eva Buschmann       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
 
Kopi:  Kontaktutvalget med Regjeringen  
 v/ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne 
 


