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 Oslo, 18. desember 2015 

 
 

FFOs krav til statsbudsjettet 2017 
 
FFO er en paraplyorganisasjon for 80 organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke som 
har mer enn 335 000 medlemmer. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og 
deltakelse for funksjonshemmede. Et av FFOs viktigste arbeidsområder er å gi innspill til de 
årlige statsbudsjettene. Allerede 11. november 2015 sendte vi over våre første punkter til 
regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2017. Punktene under var utgangspunktet for møtet i 
Kontaktutvalget med regjeringen 25. november:  
 

1. FFO ber om at det utarbeides en helhetlig handlingsplan for funksjonshemmede - som 
dekker alle områdene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 

2. FFO ber regjeringen intensivere innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid og 
legge til rette for 10 000 nye arbeidsplasser de neste fem årene. 
 

3.  FFO ber regjeringen følge opp Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med 
øremerkede bevilgninger i hele planperioden. 

 
Vi varslet i møtet at våre innspill til de enkelte fagdepartement ville oversendes 18. desember. 

Vårt viktigste anliggende er at regjeringen i de årlige statsbudsjett 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 2017 på Klima- og 

miljødepartementets område: 

 

Staten må sikre forsvarlig luftkvalitet i norske byer, blant annet ved å: 

 Øke dieselavgiften 

 Øke kapasiteten på kollektivtransporten 

 Opprettholde kjøps- og bruksfordelene for el-biler 

 Bygge flere sykkel – og gangstier  
 
Statlige og lokale tiltak som sikrer forsvarlig luftkvalitet i de byene 
Nyere undersøkelser av luftkvaliteten i de store byene i Norge, som Oslo og Bergen, 
viser at den til tider har vært altfor dårlig. Innbyggere med astma har ikke kunnet gå ut, 
og flere med hjerte- og lungeplager har dødd kort tid etter dager med ekstra høy 
luftforurensning. Det er ikke bare de med astma og luftveissykdommer, samt hjerte- og 
karsykdommer, som blir sykere av den forurensede luften. Også friske personer 
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risikerer å pådra seg kroniske sykdommer som en følge av å puste inn denne 
forurensningen over tid. Samfunnskostnadene alene, i form av fravær på jobb og andre 
negative helseeffekter, burde være nok til å kreve at det innføres effektive tiltak.  
 
Høsten 2011 sendte en av FFOs medlemsorganisasjoner, Norges Astma og 
Allergiforbund (NAAF), en bekymringsmelding til ESA, EFTAs overvåkningsorgan, på 
bakgrunn av helseskadelig høy luftforurensning i de store norske byene. ESA stevnet 
deretter Norge inn for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Stevningen 
gjaldt brudd på tre vesentlige punkter: 
 

1. Overskridelse av grenseverdien for bl.a. NO2 i årene 2008-2012 
2. Ikke overholdt plikten til å lage effektive handlingsplaner 
3. Ikke overholdt plikten til å gjennomføre presise målinger 

 
Dommen falt i 2015, og norske myndigheter ble dømt for å ha utsatt sin egen befolkning 
for ulovlig høye verdier av helseskadelig forurensning. Dette innebærer at staten har et 
klart ansvar for å rette dette opp ved konkrete tiltak og effektiv handling, samt følge opp 
at kommunene gjør sin del.  
 
Effektive virkemidler fra statens side kan være tiltak som favoriserer en miljø- og 
helsevennlig bilpark. Dette kan blant annet gjøres ved å øke avgiften på dieselbiler, 
samt opprettholde kjøps- og bruksfordeler for el-bilene. 
 
Kapasiteten på kollektivtrafikken må økes, i tillegg til satsing på utbygging av gang- og 
sykkelveier.  
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 
 

       
John Berg-Jensen       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
 
 
Kopi:  Kontaktutvalget med Regjeringen  
 v/Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne 
 
 
 
 


