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FFOs visjon: FFO jobber for et samfunn der mennesker som lever med 
funksjonshemning og kronisk sykdom har like muligheter til å delta på 
alle områder i samfunnet.
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FFOs program 2018-2019

CRPD stiller krav om organisasjonenes medvirkning i artikkel 4,3: 
I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å
gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående 
med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom 
de organisasjoner som representerer dem.

FFOs verdigrunnlag
FFO bygger sitt arbeid på FN-konvensjonene, 
som både stadfester individets grunnleggende 
menneskerettigheter og at alle mennesker 
har samme menneskeverd. Gjennom de ulike 
konvensjonene er staten forpliktet til å sørge 
for at norsk lovverk og praksis beskytter mot 
diskriminering og er i overensstemmelse med 
våre internasjonale forpliktelser. FFO har disse 
fi re ordene som fundament for all virksomhet: 
likestilling, deltagelse, innfl ytelse og solidaritet.

Diskriminering og tilgjengelighet
I det norske velferdssamfunnet har innbyg-
gerne mange rettigheter, og juridisk sett 
ligger mye til rette for å få et godt tilbud ut fra 
individuelle behov. Men FFO har dokumentert 
at det er en utfordring å få oppfylt sin rett i 
praksis, spesielt i kommunene. Dette er en av 
de største hindringene for en god livssituasjon 
for mennesker som lever med funksjonshem-
ning eller kronisk sykdom.

FFO koordinerer arbeidet med sivilt samfunns 
alternative rapport til FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med funksjons-

nedsettelse (CRPD), som skal legges frem for 
FN-komiteen i denne programperioden. En 
av anbefalingene i rapporten er en helhetlig 
plan for personer med nedsatt funksjonsevne 
og kronisk sykdom, og FFO har jobbet aktivt 
opp mot norske myndigheter for å få dette 
på plass. Syv departementer, med Barne- og 
likestillingsdepartementet i spissen, vedtok før 
sommeren 2017 en slik planstrategi. Innspill 
til denne, og medvirkning i planlegging og 
gjennomføring blir et viktig arbeidsområde 
for FFO i programperioden.

Det er diskriminering når samfunnet systema-
tisk stenger ute mennesker med funksjons-
hemning og kroniske sykdommer på grunn 
av manglende tilrettelegging. For at alle skal 
kunne delta som aktive borgere, må vårt 
samfunn gjøres tilgjengelig på alle områder. 
For å sikre at alle kan leve selvstendige liv, 
må den enkelte få oppfylt sine rettigheter og 
gis innfl ytelse på hvilke tjenester som skal gis 
og hvordan eget tjenestetilbud skal uformes.



4

Gapet mellom individets forut-
setninger og omgivelsenes krav

Det er i gapet mellom individets forutsetninger 
og omgivelsenes krav til funksjon at funksjons-
hemningen oppstår. De fl este tar retten til selv å 
bestemme over eget liv som en selvfølge; retten 
til å bevege seg fritt, ha gode oppvekstsvilkår, få 
en utdanning og et arbeid og å bosette seg der 
man vil. Dette er ingen selvfølge for funksjons-
hemmede og kronisk syke i Norge i dag.

Et mangfold, men felles erfaringer
FFOs defi nisjon av funksjonshemning rommer 
mange ulike diagnoser, årsaker og symptomer. 
Mange av medlemmene i FFOs medlems-
organisasjoner deler de samme erfaringene 
fra møtet med det norske samfunnet når det 
gjelder ivaretakelsen av individuelle rettig-
heter, tjenestetilbudet og de holdningene de 
møtes med. 

Men til tross for at det er tverrpolitisk tilslut-
ning til de overordnede målene på viktige 
politikkområder, bevilges det ikke tilstrekkelig 
med ressurser for å gjennomføre tiltakene som 
kreves for å nå målene. Det gjelder særlig innen 
innsatsområder knyttet til rettssituasjon, 
levekår, helse, omsorg, utdanning, arbeid og 
universell utforming. Avstanden mellom de 
uttalte politiske målene og virkeligheten som 
mange mennesker med funksjonshemning og 
kronisk sykdom opplever, er stor.

Kompenserende ordninger
Å leve med en funksjonshemning eller kronisk 
sykdom medfører ekstra kostnader for mange. 
Når samfunnet ikke kompenserer den enkelte 
for disse merkostnadene, men legger byrden 

på individene selv, skjer det en systematisk 
diskriminering. Økte forskjeller i folks levekår 
påvirker den enkeltes helsesituasjon. For å endre 
denne utviklingen må samfunnet iverksette 
kompenserende ordninger og tiltak, og det må 
føres en aktiv fordelings- og utjevningspolitikk.

FFO jobber for et samfunn der alle har mulighet 
til å etablere og opprettholde et selvstendig og 
sosialt liv, uavhengig av egne forutsetninger. 
Vi ønsker et samfunn der alle har et ansvar 
for fellesskapet og plikt til å bidra. Samtidig 
må samfunnet ha plikt til å iverksette virke-
midler som kompenserer og reduserer følgene 
av funksjonshemning og kronisk sykdom. 

Aktive medlemsorganisasjoner gir 
et sterkt fellesskap
FFO er en paraplyorganisasjon, og vårt interes-
sepolitiske arbeid retter seg mot de de ut-
fordringene som er felles for de gruppene vi 
representerer. FFOs oppdrag er å jobbe for at 
velferdssystemene fanger opp de utfordrin-
gene mennesker har som følge av en funksjons-
hemning eller kronisk sykdom. 

For å kunne formidle det som er viktig for våre 
grupper inn i politiske prosesser, er vi avhen-
gige av å trekke inn og spille på kompetansen og 
erfaringene som våre medlemsorganisasjoner 
har. Aktive og kompetente medlemsorgani-
sasjoner er en forutsetning for at FFO-felles-
skapet skal være sterkt og ha påvirknings-
kraft. Vi vil legge til rette for samarbeid og 
erfaringsutveksling mellom organisasjonene 
og FFO gjennom nettverk og møteplasser. 

I perioden 2018 – 2019 vil FFO arbeide på 
følgende arbeidsområder:

FFOs defi nisjon av funksjonshemning (FFOs vedtekter § 1.4)
FFO forstår funksjonshemning som en konfl ikt mellom individets forutsetninger og samfunnets 
krav.Samfunnets vilje til å kompensere og redusere følgene av funksjonshemning er avgjørende 
for individets livskvalitet. Overordnet er viljen til lovfesting av individets rettigheter, tilrette-
legging av sosiale og fysiske miljø samt rettferdig sosial og økonomisk fordeling i samfunnet.
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Oppvekst

Et styrket tilbud til barn med funk-
sjonsnedsettelse og familiene deres 
Å gi barn og ungdom en trygg oppvekst er en 
av samfunnets viktigste oppgaver. Det å få 
et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, 
innebærer ofte at familien må slåss for å få det 
tilbudet de trenger og har rett på. Tjenester 
oppleves fragmenterte, søknadsprosesser 
tar lang tid, og forvaltningen mangler tidvis 
nødvendig kompetanse. 

Dette understreker viktigheten av tidlig og 
samlet innsats for kronisk syke og funksjons-
hemmede barn og deres familier. Familiene må 
følges tett og få den hjelp og støtte som de 
trenger for å kunne være foreldre og gi omsorg 
til sine barn. Tidlig og rett hjelp har store indivi-
duelle og samfunnsøkonomiske gevinster. Barn 
som pårørende er en særlig utsatt gruppe og 
må ha tilrettelagt informasjon og oppfølging, 
og tjenesteapparatet må ha en plikt til å følge 
opp disse barna. 

Rett tilbud til rett tid vil hjelpe barnet til å mestre 
livssituasjonen sin på skolen og på fritiden, 
sammen med venner og i sosiale relasjoner. Det 
må settes av tilstrekkelige ressurser til habilite-
ring av barn, og en rekke instanser og nivåer må 
samarbeide for å skape et godt tilbud rundt hver 
enkelt. Individuell plan er et viktig verktøy, og 
må beskrive bredden i tjenestene som behøves. 
Ansvaret for oppfølging må plasseres, og planen 
må oppdateres regelmessig, i takt med barnets 
utvikling. 

Overganger må beskrives særskilt, for 
eksempel mellom barnehage og skole, og 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelse-
tjenesten. Samarbeid mellom fagpersoner er 
nødvendig, og koordinatoren i kommunen er 
svært sentral for å lette situasjonen for disse 
familiene. Koordinatorrollen må styrkes slik 
at pårørende slipper å bære ansvaret alene. 

Økonomisk trygghet i hverdagen 
Familier skal ikke straff es økonomisk for at 
de tar seg av egne barn. For at kronisk syke 
og funksjonshemmede barn skal få en god 
oppvekst må den økonomiske situasjonen til 
familien være trygg og forutsigbar. Ordninger 
som omsorgslønn og pleiepenger skal bidra 
til dette, og det må være mulig å kombinere 
omsorg med yrkesaktivitet. 

Omsorgslønn er en kommunal ytelse, og 
varierer mye mellom kommunene. Det er 
uheldig. Pårørende må ha likhet i tilbudet 
uavhengig av hvor de bor. Denne problemstil-
lingen spisses når pleiepengeordningen nå 
legges om til å gis til fl ere, men for en kortere 
periode. Det vil ramme foreldrene til de sykeste 
barna hardest, og behovet for andre ytelser 
vil øke. Omsorgslønnsordningen må være så 
forutsigbar og trygg at den fanger opp disse 
familiene, og FFO vil jobbe for dette.

FFO vil jobbe for å sikre barn og unge med funksjonshemning 
og kronisk sykdom oppvekstsvilkår som gir dem en god start på 
resten av livet.

V
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Utdanning

En inkluderende barnehage 
og skole 
For å skape et solid grunnlag for en god 
oppvekst, er det avgjørende at alle barn inklu-
deres i tiltak og tilbud som tilbys i oppvek-
sten. De viktigste sosiale arenaene for barn 
er barnehagen og skolen, og de må iverksette 
riktige tiltak tidlig. FFO vil jobbe for en inklude-
rende barnehage og skole der alle barn har sin 
naturlige plass. Konkret handler det om fysisk 
tilrettelegging, tilrettelegging av undervisning 
og pensum, og undervisning sammen med de 
andre som hovedregel. Spesialundervisning 
utenfor klassen og særtilbud i barnehage må 
bare skje når det er til barnets beste. 

FFO vil jobbe for tilrettelagt undervisning 
og universelt utformede skolebygg, samt 
at kompetansen om funksjonshemmede og 
kronisk syke barn og unge styrkes i lærer-
utdanningen. Et godt psykososialt miljø er 
en grunnpilar for trivsel på skolen. Barn med 
funksjonsnedsettelse står i fare for å falle 
utenfor fellesskapet, og utsettes for mobbing 
og krenkelser oftere enn andre barn i skolen. 
For eksempel er har 65 prosent av synshemmet 
ungdom opplevd mobbing. Skolevegring er 
et problem som kan følge i kjølvannet av 
dette. FFO vil jobbe for å forebygge og hindre 
mobbing, gjennom økt kunnskap om fore-
bygging, kompetente lærere, en tilpasset men 
inkluderende undervisningssituasjon og et 
kompetent og godt tilrettelagt tiltaksapparat 
i kommunen. 

En annen problemstilling er frafall og økende 
antall elever med psykiske helseutfordringer. 

FFO er glad for at livsmestring innføres som 
tema i skolen. Skolehelsetjenesten har en 
sentral rolle i dette og i forebygging, og FFO 
vil jobbe for å sikre at de er til stede når eleven 
trenger det.  

Spesialundervisning 
Mer enn 50 000 unge mottar spesialunder-
visning i Norge i dag – nesten et helt klasse-
trinn. Kvaliteten er ofte dårlig, og undervis-
ningen gjennomføres ofte av assistenter eller 
ufaglærte. Dette medfører at barn og unge 
ikke får den opplæringen de har krav på. 
Opplæringsloven må endres, slik at elever med 
spesialundervisning sikres rett til opplæring av 
fagperson med godkjent utdanning og kompe-
tanse. Barneombudet har avdekket at saks-
behandlingen i saker om spesialundervisning til 
tider er mangelfull og tidkrevende. Det hender 
også at elevene får avslag på spesialundervis-
ning på grunn av kommunens økonomi. Å gi en 
slik begrunnelse er i strid med lovverket. FFO 
vil jobbe for at det forskes mer på eff ekten 
av spesialundervisning i og utenfor klasse-
rommet, for å sikre bedre og mer målrettet 
spesialundervisning.

FFO vil jobbe for at det får konsekvenser når 
kommuner bryter loven. Vi kan ikke ha et 
utdanningssystem hvor elevene, og da særlig 
elever med særskilte behov, betaler prisen 
for feil og mangler.  Der skoleeier og lærerne 
selv ikke har kompetanse, må de innhente 
nødvendig hjelp og bistand fra Statped eller 
andre fagmiljøer. Statped må styrkes, og det 
må også bli mulig for foreldre å ta direkte 
kontakt med dette fagmiljøet.  

FFO vil jobbe for at alle får reelt utbytte av skole og utdanning 
på alle nivåer og områder. 

V
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Funksjonshemmede 
i høyere utdanning 
Utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet 
henger nøye sammen. Jo høyere utdanning, 
desto bedre mulighet for arbeid. For menne-
sker med funksjonsnedsettelse er det do-
kumentert at eff ekten er enda større. Det 
er viktig å synliggjøre kronisk syke og funk-
sjonshemmede studenters utfordringer og 
erfaringer i høyere utdanning, for å kunne 
legge forholdene til rette for at fl ere kan 
fullføre en utdannelse. Sentrale virkemid-
ler er lovfestet rett til tilrettelegging innen 
høyere utdanning, ekstra støtte fra Statens 
lånekasse for utdanning, bistand fra NAV, 
funksjonsassistanse i studiehverdagen og 
tilgjengelighet og tilrettelegging ved det 
enkelte lærested. FFO samarbeider tett med 
Unge funksjonshemmede på dette området. 

Rett til fornyet opplæring 

Voksne med ervervede språkvansker, kogni-
tive kommunikasjonsvansker og syns- og 
hørselsvansker har rett til fornyet opplæring 
i grunnleggende ferdigheter. Opplæringen 
krever spesialpedagogisk kompetanse, og de 
fl este vil være omfattet av retten til spesial-
undervisning. Dessverre er tilbudet i de fl este 
kommuner mangelfullt og variabelt. Det gjør 
at mennesker som har mistet ferdigheter som 
følge av en skade ikke får det opplæringstil-
budet de har rett til. Tverrfaglig samarbeid i 
kommunene er avgjørende for at disse tilbu-
dene skal være gode. Dersom kommunene 
mangler den nødvendige kompetansen, må 

de hente inn bistand fra Statped eller andre 
fagmiljøer. 

Nettverk for
skole og oppvekst i FFO
FFO vil videreføre Kompetansenettverk for 
skole og oppvekst i perioden. Nettverket skal 
gi mulighet for å utveksle erfaring og kunnskap 
slik at vi kan jobbe felles og styrket i politiske 
saker på området.  
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Arbeid

Deltakelse på like vilkår 
som alle andre

Å delta i arbeidslivet på like vilkår som andre er 
en viktig kampsak for FFO. Arbeidsinntekt er en 
viktig forutsetning for et godt og uavhengig liv, 
og arbeid og andre meningsfulle dagaktiviteter 
gir bekreftelse, selvtillit og livskvalitet – viktige 
områder for en god helse og mestringsfølelse. 
Det er også viktige arenaer for å få venner og 
bygge sosiale nettverk. Men bare 43 prosent 
av funksjonshemmede er i jobb, og 91 000 som 
ønsker å jobbe står utenfor arbeidslivet. 

Selv om de er godt kvalifi serte, møter funksjons-
hemmede og kronisk syke barrierer som stenger 
inngangen til arbeidsmarkedet. FFO jobber for å 
bygge ned disse. Mange opplever diskriminering 
på grunn av fordommer, og Statens virkemidler er 
ikke er tilstrekkelige her. Arbeidsgivere trenger 
økt kunnskap om funksjonshemmede arbeids-
takere. Eksempel på dette kan være tiltak rettet 
mot personer med psykiske helseproblemer, som 
kan bidra til at de kommer raskt tilbake eller 
opprettholder et arbeidsforhold. Det er bra for 
den enkelte og for samfunnet. 

Tilrettelegging av arbeidsplassen gjennom 
universell utforming er viktig, men også tilrette-
legging ut fra den enkelte arbeidstakers forut-
setninger og behov. Arbeidsgivers risikofølelse 
ved ansettelser som krever tilrettelegging må 
reduseres gjennom aktiv veiledning og oppføl-
ging. Nødvendige ressurser og virkemidler 
for tilrettelegging må være tilgjengelige uten 
ekstrakostnader. Bruk at varig lønnstilskudd til 
arbeidsgiver kan være et egnet virkemiddel for å 
kompensere for produksjonstap ved ansettelse 
av personer med varig nedsatt arbeidsevne. 

Helhetlig handlingsplan 

Å få fl ere med nedsatt funksjonsevne i arbeid er 
sammensatt og krever et tverrsektorielt fokus 
og samarbeid og en helhetlig og planmessig 
fremgangsmåte. Samtidig må både eksisterende 
samarbeidskonstellasjoner og det virkemiddel-
apparatet som allerede fi nnes videreutvikles. FFO 
vil jobbe for at myndighetene i samarbeid med 
partene i arbeidslivet og funksjonshemmedes 
organisasjoner kommer med tiltak i en helhetlig 
plan for å få fl ere funksjonshemmede i arbeid.

Målrettede virkemidler for 
den enkelte
Mange funksjonshemmede og kronisk syke trenger 
bistand og målrettede virkemidler både for å 
komme i og stå i jobb. Arbeidsgiver må ha fokus 
på tilrettelegging og inkludering, slik at mennesker 
som har helseproblemer blir gitt mulighet til å 
fortsette i jobben. Utdanning og kompetanse 
er nøkkelfaktorer som øker jobbmulighetene. 
Myndighetene må komme opp med egnede 
tilretteleggingstiltak som gir fl ere mulighet til å 
starte og gjennomføre videregående og høyere 
utdanning. Flere må få utdanning som arbeids-
rettet tiltak. Bedre og tettere oppfølging fra NAV er 
avgjørende for dem som må gjennom et arbeids-
avklaringsløp, og for uføretrygdede som ønsker å 
kombinere arbeid og trygd. 

Tilbud om arbeidsrettet rehabilitering og tettere 
samarbeid mellom NAV og helsesektoren er et 
målrettet virkemiddel for mange med nedsatt 
funksjon. Dette gjelder både arbeidssøkere og de 
som strever med fastholdelse i arbeidslivet. For 
noen kan det bli for krevende å jobbe fullt, og det 
må legges bedre til rette for reduserte stillinger.

FFOs vil jobbe for at mennesker med funksjonshemning og 
kronisk sykdom sikres mulighet til å bruke sine evner og 
kapasitet i aktiv deltakelse i arbeidslivet.

V
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Økonomiske levekår

Bedre økonomiske levekår for funk-
sjonshemmede og kronisk syke

Mennesker med funksjonsnedsettelse har 
dårligere økonomiske levekår enn befolkningen 
for øvrig. Hovedårsaken er svak tilknytning 
til arbeidslivet og merkostnader som følge av 
sin livssituasjon. De som ikke kan jobbe må få 
trygdeytelser de kan leve av, og samfunnet må 
kompensere for ekstra kostnader knyttet til det 
å være funksjonshemmet eller kronisk syk. FFO 
vil i perioden lage et politisk notat om levekår.

Økonomiske ordninger for pårørende 
Pårørende til funksjonshemmede og kronisk 
syke har krav på ulike økonomiske ordninger for 
å kunne ta seg av sine nærmeste. Enkelte må i 
perioder kombinere jobb med omfattende pleie-
oppgaver. FFO ønsker en sterk pleiepengeordning 
med mulighet til å opparbeide seg ny rett når 
den er brukt opp etter 5 år. Videre må pleie av 
utviklingshemmede gi rett til pleiepenger etter at 
barnet er 18 år. Foreldre bør også kompenseres 
fullt ut for tapt arbeidsinntekt i hele perioden 
man mottar pleiepenger. Styrking av omsorgs-
lønnsordningen er viktig i kommunal pårøren-
destøtte. FFO vil jobbe for sterkere nasjonale 
retningslinjer og lovfesting i Folketrygden.

Trygd for trygghet
FFO vil jobbe for at ytelser til livsopphold og 
kompensasjon for merutgifter som følge av 
funksjonshemning eller kronisk sykdom styrkes. 
Funksjonshemmede og kronisk syke skal ikke ha 
dårligere velferd enn andre. Å kjenne trygghet i 
eget liv er vesentlig for livskvaliteten. En avgjø-
rende faktor er at trygdeytelsene er gode, og at 

man settes i stand til å forsørge seg selv og sine 
nærmeste. 
Noen vil ha behov for aktive oppfølgingsløp over 
tid for å komme i jobb. FFO vil jobbe for at det 
blir mulig å få arbeidsavklaringspenger i fi re 
år, og at det i noen tilfeller åpnes for maksimal 
varighet uten tidsbegrensning. Minstesatsene 
i uføretrygden bør heves slik at de ikke bidrar 
til økt fattigdom. I tillegg må uføreordningen i 
større grad sikre at det lønner seg å jobbe. Uføre 
må få beholde mer av ekstrainntekten når en 
kombinerer arbeid og trygd.

Sikre funksjonshemmedes 
rettssituasjon 
På ulike områder i velferdsretten er det en 
utfordring å få oppfylt en individuell rett 
fordi kommunen ikke innfrir sine lovpålagte 
forpliktelser1. FFO jobber for bedre sikkerhet 
og geografi sk likhet rundt rettighetsoppnåelse. 
Stortinget har gitt individuelle rettigheter, og 
det må være mekanismer på plass som sikrer 
disse. Det er særlig viktig i det som skjer rundt 
kommunereformen.

Det er en stor belastning økonomisk og 
personlig å fremme egne klagesaker og 
søksmål. For at klageadgangen skal bli reell, 
er det avgjørende å få juridisk bistand. Reglene 
for adgang til fri rettshjelp er i dag særdeles 
strenge og omfatter ikke de mest sentrale 
rettighetslovene på velferdsområdet. Derfor 
må ordningen med fri rettshjelp utvides. 

FFO vil jobbe for at kommuner som ikke 
oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggerne 
må møtes med ulike former for sanksjoner fra 
tilsynsmyndighetene.

FFO vil jobbe for at mennesker som lever med funksjonshemning 
og kronisk sykdom sikres en levestandard på linje med den 
øvrige befolkningen.

V

 1 FFO, Politisk notat 2/2013, Utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år, Else L. McClimans
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Helse

FFO vil jobbe for tjenester som er bedre 
tilpasset brukernes behov. Pasientens helse-
tjeneste har vært et mål i siste regjerings-
periode, og det innebærer at tjenesten må 
utvikles slik at pasient og bruker får økt inn-
fl ytelse på valg av behandling, oppfølging, og 
av medisinsk utstyr og hjelpemidler. 

Dette innebærer en maktforskyvning fra 
tjeneste til bruker, og vil kreve endring i organi-
sering, holdninger og kultur. Mange brukere av 
helse- og omsorgstjenester er eldre mennesker, 
og FFO vil jobbe for å synliggjøre også deres 
behov i tjenestene. 

Spesialisthelsetjenesten 
Spesialiserte helsetjenester er viktig for å 
sikre komplekse og høyspesialiserte tilbud. 
Spesialisthelsetjenesten har også en viktig 
rolle som veiledere overfor kommunehelsetje-
nesten. Denne veilederrollen bør styrkes for 
å sikre et forsvarlig og kvalitetsmessig godt 
tilbud. Spesialiserte helsetjenester må også 
inneholde et faglig sterkt habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud.

Bedre habiliterings- og rehabili-
teringstjenester i kommunene
Høsten 2016 la regjeringen frem Opptrapp-
ingsplan for habilitering og rehabilitering. 
Meldingen er svak både økonomisk og på 
tiltakssiden. Målet med opptrappingsplanen 
er ambisiøst: «Å skape pasientens helsetje-
neste. Som innebærer at pasienten er aktivt 
deltakende i rehabiliteringen, og mestrer livet 
med de helseutfordringer pasienten har.» FFO 

mener at opptrappingsplanen mangler vesent-
lige elementer for å nå målsettingen. 

Blant disse er tiltak for pasient- og brukeropp-
læring i kommunene. Det er en forutsetning 
for å mestre livet der man bor. Fungerende 
koordinerende enheter mangler i mange 
kommuner. Det er i også nødvendig å gjøre 
en konkret ansvarsavklaring mellom spesia-
listhelsetjenesten og kommunene. Dette er 
viktige elementer i god habilitering og reha-
bilitering. Finansieringen må styrkes betrakt-
elig hvis planen skal gi det løftet som det er 
behov for på området. 

Læring- og mestring
Lærings- og mestringstilbud gir viktig og 
nødvendig innsikt i og styrket mestring av 
situasjonen for personer med langvarige 
helseutfordringer og deres pårørende – det 
være seg kronisk sykdom, psykisk eller fysisk 
belastning eller nedsatt funksjonsevne. De 
fl este kommuner har ikke etablert lærings- 
og mestringstilbud til kronikergruppene. Noe 
av årsaken er at den etablerte tilskudds-
ordningen har prioritert frisklivstilbud fremfor 
læring og mestring. FFO vil jobbe for et styrket 
lærings- og mestringstilbud i kommunene og i 
helseforetakene. 

Pasienter med kroniske sykdom-
mer må vente uforsvarlig lenge
Fristen for å vurdere om pasienten har rett til 
helsehjelp ble endret fra 30 dager til 10 dager 
i 2015. Det har medført at sykehusene bruker 
mye ressurser på nyhenviste pasienter for 

FFO vil jobbe for at mennesker med funksjonshemning og 
kronisk sykdom skal ha tilgang til helsetjenester som ivaretar 
behovene deres på en likestilt og god måte.

V
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å unngå fristbrudd. Pasienter med kroniske 
sykdommer som skal til kontroll skyves bakover 
i køen. Mange må vente i fl ere år på å komme 
til spesialist og får ikke nødvendig oppfølging. 

Dette er alvorlig og i mange tilfeller uforsvarlig. 
FFO vil jobbe for at henvisningsreglene revur-
deres, og at det lages et nytt system for 
prioritering av pasienter uten den slagsiden 
som dagens fristregler har. Systemet må sikre 
pasienter med kroniske sykdommer nødvendig 
og forsvarlig oppfølging.

Helsenettverk i FFO
FFO vil opprette et helsenettverk for våre 
medlemsorganisasjoner. Nettverket skal gi 
mulighet for å utveksle erfaring og kunnskap 
slik at vi kan jobbe felles og styrket i politiske 
saker på området.  
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Universell utforming og tilgjengelighet

Et universelt utformet Norge 

Det er tverrpolitisk enighet om å legge 
universell utforming til grunn for samfunns-
utviklingen. Dagens regjering har i Regjering-
ens handlingsplan for universell utforming 
2015-2019 ikke tatt videre visjonen fra tidlig-
ere handlingsplaner om at Norge skal være 
universelt utformet innen 2025. I stedet er det 
en visjon om et samfunn dere alle kan delta, 
som er en mye svakere formulering.  

FFO jobber for at et universelt utformet 
samfunn innen 2035 skal settes som mål i neste 
handlingsplan, og samordnes med en helhetlig 
plan for personer med funksjonsnedsettelse. 
Målet må være forpliktende, og utarbeides i 
samarbeid mellom aktuelle departementer. Det 
må avsettes øremerkede midler til gjennom-
føringen. FFO og medlemsorganisasjonene må 
jobbe sammen for å få dette på plass. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har en viktig rolle på området. FFO vil 
jobbe for forskrifter for universell utforming 
av varer, tjenester, informasjon og språk, samt 
for universell utforming av eksisterende bygg, 
anlegg og uteområder. De må følges opp med 
forpliktende tidsfrister. FFO vil arbeide for at 
KMD innfører en statlig ordning med delfi nansi-
ering av oppgradering av off entlige bygg i 
norske kommuner og fylker. 

De senere årene har ønsket om forenkling gått 
på bekostning av boligkvaliteten i nye boliger, 
og tilgjengelighetskravene er blitt svakere. 
FFO vil jobbe mot dette. Krav om tilgjenge-
lighet i alle nye boliger er en forutsetning 

for at funksjonshemmede skal ha tilgang til 
egnede boliger og ha frihet til å besøke familie 
og venner. 

FFO vil jobbe for at universell utforming innen 
2035 settes som mål i Nasjonal Transportplan 
2018-2029, og at innsatser på sektorene er i 
tråd med dette målet. FFO vil videre arbeide 
for at den nasjonale ordningen for brukere 
med stort behov for tilrettelagt transport 
(TT) kommer inn i nasjonal transportplan og 
at ordningen er landsdekkende innen 2020.

Forskrift om universell utforming av IKT 
stiller krav om at selvbetjeningsautomater og 
nettløsninger rettet mot allmennheten skal 
være universelt utformet. Det innebærer at 
løsningene skal være tilgjengelige og kunne 
brukes av alle. Men undersøkelser viser for 
eksempel at bare rundt halvparten av nettsi-
dene i både off entlig og privat sektor er univer-
selt utformet. 

Det er svært uheldig at eksisterende nett-
løsninger ikke skal være universelt utformet før 
i 2021. I en rapport fra 20161 kommer det frem 
at én av fi re personer med nedsatt funksjons-
evne har måttet avslutte et arbeidsforhold på 
grunn av digitale barrierer. Det er en uaksep-
tabel situasjon som FFO vil jobbe for å bedre på.

Det er store kvalitetsforskjeller i norske 
kommuner rundt gjennomføringen av valg. 
Noen velgere har problemer med å komme 
seg til og gjennomføre valg i stemmelokalet. 
Ved stortingsvalget i 2013 ble det gjennom-
ført et forsøk med elektronisk stemmegivning 
via internett i 12 kommuner. Men selv om en 

FFO vil jobbe for et samfunn der mennesker med funksjonsned-
settelse kan delta aktivt på en likeverdig måte. Målet er et 
universelt utformet samfunn i 2035. Et tilgjengelig samfunn 
i 2025 er et delmål på veien. 

V

 2 Rapport utført av Implement Consulting Group og Funka
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evaluering viste positive resultater ble dette 
ikke videreført. Muligheten til å få stemme er 
en fundamental borgerrett, og FFO vil jobbe 
for innføring av elektronisk valg. 

BPA
FFO vil jobbe for en styrking av BPA. 
Ordningen praktiseres svært ulikt i kommu-
nene, og kommunale retningslinjer og praksis 
innskrenker rettigheten. Mange steder får 
de med under 25 timer behov ikke tilgang til 
ordningen, selv om BPA også skal tilbys disse 
når det er hensiktsmessig. Rundskrivet for 
BPA er svært grundig, beskrivende og godt, 
likevel følges det ikke. Det brytes også med 
intensjonen med ordningen mange steder. Det 
er behov for sterkere regulering av ordningen 
gjennom en forskrift, og tettere overvåking av 
kommunenes praktisering av ordningen. FFO 
vil jobbe for dette.
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Organisasjonsarbeid

FFO som kunnskapsarena
FFO er en paraplyorganisasjon med medlems-
organisasjoner som representerer en stor 
bredde. FFO ønsker å være en kunnskapsarena 
for medlemsorganisasjonene og FFOs lokale 
ledd, og bidra til økt kunnskap og aktivitet 
rundt det interessepolitiske arbeidet både på 
nasjonalt og lokalt nivå. Grunntanken i FFO er 
at vi står sterkere sammen. FFO skal også være 
en kunnskapsarena knyttet til områder som for 
eksempel brukermedvirkning og likemanns-
arbeid, som er viktig for mange, og som de fl este 
av FFOs medlemsorganisasjoner jobber med.

Bedre rammebetingelser for 
organisasjonene våre
De sentrale tilskuddsordningene for organi-
sasjoner av mennesker med funksjonshem-
ning og kronisk sykdom har hatt liten vekst 
sett i lys av antall organisasjoner innenfor 
ordningene og sammenlignet med økningen av 
arbeidsoppgaver og økte forventninger til våre 
organisasjoner. FFO vil derfor jobbe for å bedre 
rammebetingelsene for våre medlemsorgani-
sasjoner. Vi vil spesielt jobbe for nye fi nansi-
eringsmuligheter for organisasjonenes innsats 
i å skolere og følge opp brukerrepresentanter.

Utviklingen av FFO som paraply-
organisasjon både nasjonalt og lokalt
Når det skjer samfunnsmessige endringer er 
det viktig at også FFO ser på paraplyorganisa-
sjonens struktur og innretning. En kommune- 
og regionreform vil utfordre organiseringen av 
FFO og FFOs medlemsorganisasjoner. Å bygge 
samarbeid og nettverk lokalt og nasjonalt er 

avgjørende for å styrke fellesskapet og den 
interessepolitiske innsatsen. FFO vil derfor 
iverksette en strategisk plan som inkluderer 
grep for samarbeid og deltakelse samt vurde-
ring av endringer som følge av ny kommune- og 
regionstruktur. Brukermedvirkning er et viktig 
verktøy både for å utvikle tjenester og å drive 
godt politisk påvirkningsarbeid. Å bygge nye 
og bedre systemer for brukermedvirkning er 
derfor avgjørende for resultatet.

FFOs solidaritetsarbeid
I arbeidet med å fremme demokrati og menneske-
rettighetsarbeid i utviklingsland ønsker 
FFO å videreføre samarbeidet med de ulike 
organisasjonene i Nepal og det sørlige Afrika 
gjennom deltakelse i stiftelsen Atlas-Alliansen. 
Samarbeidet med partnerorganisasjonene i det 
globale sør bygger på FFOs egne erfaringer og 
kompetanse på å fokusere på funksjonshem-
medes menneskerettigheter og bedre levekår. 
Partnerskapene bygger på dialog og et samar-
beid mellom partnere, hvor FFO i det globale 
nord har midler og erfaring, mens partnere i 
det globale sør har organisasjonsstrukturer, 
kompetanse og evne til likeverdig samarbeid.

Å fortsette solidaritetsarbeidet i Atlas-
Alliansen forutsetter en mer involverende 
praksis fra FFOs side og mer informasjon til 
både medlemsorganisasjoner og FFO lokalt. 
FFO vil etablere et solidaritetsnettverk, der 
medlemsorganisasjonene lærer og påvirker. 
FFO vil også utvikle et prosjekt som undersøker 
mulighetene for å involvere medlemsorganisa-
sjonene i større grad.

FFO vil arbeide for å fremme medlemsorganisasjonenes 
samfunnspolitiske innfl ytelse og videreutvikle samarbeidet i 
FFO. Gjennom internasjonalt samarbeid og solidaritetsarbeid 
vil FFO styrke funksjonshemmedes rettigheter og levekår.

V
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