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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 senest 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 Kunnskapsdepartementets 
område: 

 FFO ber regjeringen sikre en tydelig og markert omtale av elever med særskilte behov i 
satsingen på økt lærertetthet på 1.-4. trinn og i satsingen «Et lag rundt eleven». 

 FFO ber regjeringen sikre at kvaliteten på lærerutdanningen fortsatt styrkes, og at ny 
mastergradsutdanning fører til at lærerne lærer mere om elever med særskilte behov.  

 FFO ber regjeringen utvikle indikatorer for inkluderende opplæring som gir tydelige 
signaler til kommunene om hva en inkluderende skole er. 

 FFO ber om at Statped får tilstrekkelige ressurser til å jobbe aktivt oppsøkende overfor 
kommunene for å kunne gi reell hjelp til dem som trenger det. 

 FFO ber om en ny gjennomgang av kvaliteten i det spesialpedagogiske tilbudet, både når 
det gjelder inkludering og læringsutbytte. 
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0032 Oslo  

 Vår fil: B15-HW039- krav KD 2017 

 Vårt Arkiv: 401 

 Saksbehandler: Hanne Witsø 
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 FFO ber om en særskilt innsats for å forebygge mobbing og utestengelse av barn med 
funksjonshemning både i barnehage og skole. 

 FFO ber om at sakkyndig vurdering må beskrive hvordan elevens psykososiale utvikling 
skal ivaretas. 

 FFO ber om at bevilgningen for voksenopplæring i studieforbundene økes med 225 mill. 
kroner for 2017 

 
Bakgrunn  
FFO arbeider for at alle elever får et reelt utbytte av skoletilbudet og skolehverdagen. For våre 
elever betyr det at skolen må være tilgjengelig for alle, og imøtekomme tilgjengelighetskrav både 
fysisk og pedagogisk. Å gi alle et likeverdig tilbud og tilpasset opplæring må være kjernen i 
skolehverdagen. Dette stiller store krav til vårt utdanningssystem. Det handler om å gi like 
muligheter til opplæring, uavhengig av den enkeltes evner og forutsetninger. 
 
En tilpasset opplæring forplikter læreren, rektor og skoleeier til å ta ansvar for hver enkelt elev i 
undervisningen og i skolehverdagen. Dessverre fremgår det ikke av lov eller forskrift hva som 
forståes med tilpasset opplæring. Dermed fungerer ikke dette som sikring av den individuelle 
retten for den enkelte elev. Inkluderende utdanning er heller ikke nærmere definert. Selv om 
kommunene har en klar plikt på utdanningsområdet, er det i dag uklare grenser mellom prinsippet 
om tilpasset undervisning, retten til spesialundervisning, krav til elevens skolemiljø og plikten til 
individuell tilrettelegging i skolen etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
 
Kunnskapsministeren har uttalt at kunnskap er fremtidens olje.1 Regjeringen satser mye på å 
utvikle skolen til å bli en enda bedre arena for læring. Lærerløftet er ett eksempel. FFO mener 
imidlertid at mange elever står i fare for å sakke akterut fordi Lærerløftet ikke kommer alle til 
gode. Segregering av såkalte "svake" elever skjer ofte. Internasjonalt fronter Norge betydning av 
inkluderende utdanning. Men forskere sier: "Forestillingen om at vi har en inkluderende skole kan 
i seg selv være den største hindringen på veien til en inkluderende skole."2 
 
Norsk sivilsamfunn har avgitt sin første alternative rapport til FN-komiteen for rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.3 Arbeidet med rapporten ble koordinert av FFO. Noen av 
spørsmålene og anbefalingene er inkorporert i FFOs krav til statsbudsjettet for 2017. 

 
Tidlig innsats 
FFO er glad for regjeringens fokus på tidlig innsats. Vi støtter satsingen på tidlig innsats, samt økt 
lærertetthet på 1.- 4. trinn. FFO jobber for en inkluderende skole, der utgangspunktet er at alle 
elever kan lære sammen, at involverte aktører er seg sitt ansvar bevisst, følger loven og jobber 
mot samme mål: At alle elever skal ha sin naturlige plass i en vanlig klasse.  
 
FFO går ut fra at satsingen på tidlig innsats blant annet henger sammen med ønsket om å få 
snudd trenden med at mange flere får spesialundervisning på 10. trinn enn tidlig på barnetrinnet. 
FFOs krav er uansett at de som har behov for spesialundervisning, skal få det. Økt lærertetthet 
kan bidra til at flere elever, som ellers kunne blitt tatt ut av den vanlige klassen, nå kan lære og 
være sammen med de andre elevene. Sammen med et annet tiltak - "Et lag rundt eleven" - kan 
økt lærertetthet bidra til å operasjonalisere en mer inkluderende skole. Hvis også 
lærerutdanningen fokuserer mer på elever med særskilte behov, så tror FFO det er vesentlig 
større sjanser for en mer inkluderende skole.  

                                            
1 http://www.dagbladet.no/2014/01/08/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/nho-konferansen_2014/31170533/ 

 
2 Wendelborg, C. og Tøssebro, J. (2010): Marginalisation processes in inclusive education in Norway – a longitudinal study of 

classroom participation. Disability and Society, 25 (6). 701-714. 
3 Første CRPD –rapportering fra sivilt samfunn i Norge, 2015. Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne.  

http://www.dagbladet.no/2014/01/08/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/nho-konferansen_2014/31170533/
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Vi etterspør en tydelig og markert omtale av elever med særskilte behov i denne satsingen, og 
ber regjeringen omtale denne gruppen spesielt. 
 
 

 
Dette understrekes av FNs konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, artikkel 24 om utdanning: 
 
1. Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Med sikte 
på å virkeliggjøre denne retten uten diskriminering, og på basis av like muligheter, skal partene 
sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer, samt livslang læring, som tar sikte på:  
b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne får utviklet sin personlighet, sine anlegg og sin 
kreativitet, så vel som sine psykiske og fysiske evner, fullt ut. 
2. For å virkeliggjøre denne rettighet skal partene sikre 
c) rimelig tilrettelegging ut fra den enkeltes behov, 
e) effektive støttetiltak tilpasset den enkeltes behov, i et miljø som gir størst mulig faglig og sosial 
utvikling, i tråd med målet om full inkludering. 
 

 

 
Mastergradsutdanning for lærere 
Gjennomføringen av "Kvalitet i kompetanse", Lærerløftet og lærerutdanning til 
mastergradsutdanning er avgjørende for norsk skole. Det har vært et mangeårig krav fra FFO at 
lærerutdanningen må inneholde flere elementer av spesialpedagogikk. Nå støttes dette av 
Ekspertgruppen for spesialpedagogikk, som tydelig anbefalte flere spesialpedagogiske emner i 
barnehage- og lærerutdanningene.4  
 
FFO representerer elever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Mange av dem 
trenger spesialpedagogiske tiltak. Felles for våre elever er at de ofte møter hindringer, og 
hindringene er strukturelle og systematiske. Konsekvensene er altfor ofte at de ikke får fullt 
læringsutbytte av undervisningen, og at de ikke kan delta i skolens aktiviteter på linje med andre 
elever. De har rett, men de får ikke rett, slik det er beskrevet i en betenkning advokat Else 
McClimans gjorde på vegne av FFO i 2013.5 
 
Vi mener at mer vekt på spesialpedagogikk i lærer- og barnehagelærerutdanningene kan være 
ett av tiltakene som er nødvendig for at flere barn og unge får det tilbudet de trenger. Da vil 
lærere være bedre rustet til å møte mangfoldet av barn i barnehage og skole. Omtrent ti prosent 
av elevene mottar spesialundervisning. Jo mer lærere kan om disse elevene, jo større mulighet 
har elevene til å få utnyttet sitt læringspotensial. Muligheten til å oppnå målsettingen om en 
inkluderende skole vil også øke. 
 
Dette er viktig blant annet for å opprettholde et konstant fokus på både tilpasset opplæring og 
spesialundervisning. Vi mener dette hører hjemme i faget pedagogikk og elevkunnskap. Faget 
må inneholde en modul som tar for seg problemstillinger som elever med funksjonshemninger 
eller kroniske sykdommer opplever, og som har fokus på møtet mellom lærer og elever med et 
problem, foresatte, samt kunnskap om støtteapparatet. 
 
Elementer av spesialpedagogikk i lærerutdanningen er også viktig slik at lærere har nok 
kunnskap og kompetanse til å kartlegge og møte behovene til elever med funksjonshemning. Det 

                                            
4http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2014/14_3600/Rapport_fra_Ekspertgruppen_for_ spesialpedagogikk.pdf 
5 McClimans, Else: Utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste ti år. FFO, politisk notat 2/2013. 

http://ffo.no/globalassets/ffo-mener/politiske-notat/utviklingen -av-funksjonshemmedes-rettigheter-politisk-notat.pdf 

 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2014/14_3600/Rapport_fra_Ekspertgruppen_for_%20spesialpedagogikk.pdf
http://ffo.no/globalassets/ffo-mener/politiske-notat/utviklingen%20-av-funksjonshemmedes-rettigheter-politisk-notat.pdf
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samme gjelder elever som trenger tilpasset opplæring i form av spesialundervisning eller 
spesialundervisningslignende tiltak. 
 
FFO mener lærerne trenger mer kunnskap om den hverdagen de vil møte. Konkret betyr dette: 

 Praktisk erfaring med hvordan man skal forholde seg til støttesystemene i PP-tjenesten 

og Statped. 

 Inngående kunnskap om utforming, oppfølging og forvaltning av individuelle 

opplæringsplaner. 

 Kunnskap om opplæringsloven. 

 Kunnskap om ivaretakelsen av samarbeidet mellom skole og hjem. 

 Kunnskap om samhandling og samarbeid med andre fagpersoner som har ansvar for den 

enkelte elev (for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger). 

 
 

Inkluderende skole 

 
 

Artikkel 24 - FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

"Partene anerkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Med sikte 
på å virkeliggjøre denne rettigheten uten diskriminering, og på basis av like muligheter, skal 

partene sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer…" 
 

 
FFO har lenge savnet et tydelig signal fra regjeringen til kommunene om hva en inkluderende 
skole er. Det er ikke tilstrekkelig at inkludering kan tolkes på forskjellige måter. Begrepet 
"inkluderende skole" må ha et innhold som hindrer lovbrudd og sikrer at alle elever får optimalt 
læringsutbytte i et trygt og godt læringsmiljø.  
 
FFO mener at inkluderingen i norsk skole er under press. Et eksempel er svak kommuneøkonomi 
eller mangelfull kompetanse i kommunene som gjør at mange funksjonshemmede og kronisk 
syke i dag ikke får det skoletilbudet de har krav på. Det er bra og nødvendig at det satses på 
lærerne. Samtidig er det imidlertid helt sentralt å ha ressurser til å gi et godt tilbud til elever med 
læringsutfordringer. FFO er urolig for at kommunene ikke har mulighet til både å satse på lærerne 
og samtidig oppfylle elevenes rettigheter. Rettigheter det her er snakk om er for eksempel 
spesialundervisning, tilrettelagt skolemateriell, PC, assistent og tilgjengelige skolebygg. I dette 
arbeidet er det også viktig at Statped får tilstrekkelige ressurser til å jobbe aktivt oppsøkende 
overfor kommunene for å kunne gi reell hjelp til dem som trenger det.   
 
Når det arbeides med kommunereform der formålet er å sikre gode velferdstjenester til alle, er 
det naturlig også å diskutere hvordan få en god og inkluderende skole. Erfaring viser at når 
kommuneøkonomien er under press, tyr mange kommuner til kutt på nettopp skolebudsjettet.  
 
Vi mener derfor det er nødvendig at regjeringen utvikler et sett av indikatorer for en inkluderende 
skole. Disse må tydelig formidles til kommunene. Vi ser at dette kan være en utfordring sett opp 
mot det kommunale selvstyret, men mener det er helt avgjørende for å sikre ivaretakelse av 
rettigheter særlig for de som trenger det mest. I siste instans er det nasjonen.  
 
Ny gjennomgang av kvaliteten i det spesialpedagogiske tilbudet 
For FFO er det et paradoks at flertallet av foreldre som har barn i spesialskole synes å være 
tilfredse med tilbudet. En tolkning av dette kan være at disse skolene evner å legge bedre til rette 
for elevene enn hva nærskolene klarer. For de fleste kommuner er spørsmålet om spesialskole 
ikke et tema. FFO mener det igjen er på tide å få en gjennomgang av og forskning på kvaliteten i 
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det spesialpedagogiske tilbudet, både når det gjelder inkludering og læringsutbytte. Mange elever 
med funksjonshemning og kronisk sykdom er hverken inkludert i ordinær undervisning eller har 
tilstrekkelig læringsutbytte. Antallet elever som tas ut i egne spesialgrupper har økt betydelig de 
siste årene. I gjennomsnittskommunen kan det være krevende å etablere tilstrekkelig 
spesialpedagogisk kompetanse, både når det gjelder tilpasning for elever med store og 
omfattende funksjonsnedsettelser som Cerebral Parese og elever med mindre, men skjulte 
funksjonsnedsettelser eksempelvis som følge av kognitive utfordringer. Mindre kjente diagnoser 
som for eksempel Myalgisk encefalopati (ME) i tillegg til psykisk sykdom møter også problemer 
med aksept og tilrettelegging. Også hørselshemmede savner tilstrekkelig pedagogisk oppfølging 
og tilrettelegging. 
 
Psykososialt miljø 
Henvendelser til FFOs rettighetssenter og tilbakemeldinger fra våre medlemsorganisasjoner viser 
at mange elever med funksjonshemning og kronisk sykdom er ensomme og oversett blant 
medelever. Dette ble formidlet også i FFOs høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler 
for et trygt psykososialt skolemiljø. Ensomhet og utestengelse fører til dårlig psykisk helse, dårlig 
selvbilde og lavere læringsutbytte. FFO ønsker en særskilt innsats for å forebygge mobbing og 
utestengelse av barn med funksjonshemning både i barnehage og skole. FFO mener at et ledd i 
denne innsatsen kan være å innføre et krav i sakkyndige vurderinger om å beskrive hvordan 
elevens psykososiale utvikling skal ivaretas.  

 
 

Voksenopplæring 
Voksenopplæringen i studieforbundene har vært under sterkt press. For 2015 ble det foreslått et 
dramatisk kutt som ble reversert i forliket mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.  For 2016 
ble det foreslått en øremerking som et komiteflertall gikk imot. FFO er svært glad for utfallet 
begge disse årene, men er samtidig bekymret for den uro slike runder skaper. Det er viktig at 
studiearbeidet i organisasjonene kan ha forutsigbare vilkår.   
 
Behovet for styrking av voksenopplæringen i studieforbundene 
Størstedelen av den opplæringsaktiviteten som skjer i regi av frivillige organisasjoner og som er 
støttet gjennom studieforbundene, er tilbud ingen andre har. Dette er aktivitet som skjer lokalt 
uavhengig av utdanningsinstitusjoner. I mange kommuner er dette innbyggernes eneste mulighet 
til å øke sin kompetanse og delta på kurs. Studieforbundene arrangerte i 2014 44 000 
tilskuddsberettigede kurs med 1 385 000 kurstimer med til sammen 509 700 deltakere. Dette 
representerer en økning sammenlignet med de foregående årene.  
 
Med det tallmateriale som foreligger og de erfaringene som er gjort, er det viktig at 
voksenopplæringen i studieforbundene styrkes i årene framover. I budsjett for 2016 ble rammene 
til studieforbundene 208,4 mill. kroner. Til sammenligning var rammene til virksomheten i 
studieforbundene i 2001 på 213 mill. kroner.  
 
Økt aktivitet i Studieforbundet Funkis 
Stabile rammevilkår gir god forutsigbarhet og godt grunnlag for stabilt høy aktivitet. For 
Studieforbundet Funkis har vi tall som viser at det har vært en jevn økning helt fra 2001 og fram 
til nå. Studieforbundet Funkis er et forbund for landsdekkende organisasjoner av 
funksjonshemmede og kronisk syke har 76 landsdekkende medlemsorganisasjoner. Funkis er 
det studieforbundet som har økt mest de siste årene 
 
 
Nedenfor følger en oversikt over aktivitetsutvikling i Studieforbundet Funkis de siste 13 årene. 
Oversikten viser at aktiviteten er mer enn doblet i perioden. I perioden 2010 til 2014 er antall kurs 
økt med 66 %, antall kurstimer med 68% og antall deltakere med 55 %.  
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 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall kurs 2588 2727 3208 3409 3515 3996 4601 5192 6206 6018 

Antall 
timer 

54661 25772 64505 70655 78600 82265 93793 108029 126886 131182 

Antall 
deltakere 

22549 25772 31123 31590 31607 33206 35075 45474 56763 60407 

 
 
Prognosene så lagt for 2015 viser pr 3. kvartal en økning av aktiviteten med 25000 timer. Dette 
utgjør 19%. 
 
Kurs i funksjonshemmedes organisasjoner er både diagnose- og aktivitetsrelaterte. 
Funksjonshemmede og kronisk syke trenger tilpasset trening for å mestre dagligliv, redusere 
følger av diagnosen og bedre helsetilstanden generelt. For mange som lever med en 
funksjonshemning eller kronisk sykdom er møteplassen studievirksomheten representerer viktig 
for å ha en sosial arena i en ny livssituasjon. Studievirksomheten er også viktig for å komme ut av 
isolasjonen, mot mer aktiv deltakelse både i dagligliv og i samfunnet. 
Når mange av FFOs medlemsorganisasjoner har etablert møteplasser innenfor rammene av et 
studietiltak, skyldes det et reelt behov.  
 
For å styrke voksenopplæringen i studieforbundene er det behov for en økning av bevilgningen, 
og FFO ber om at posten økes til 225 mill. kroner for 2017. 
 
 
Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs 
spesifikke krav til budsjettet for 2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 
 

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


