
NHF er en uavhengig samfunnsrettet interesseorganisasjon som arbeider for 
likestilling, full deltakelse, mangfold og rettigheter. Funksjonshemmedes rett til 
likestilling handler om grunnleggende menneskerettigheter; om retten til å delta 
på alle samfunnsområder på linje med andre.

Et budsjett for å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter?

I våre innspill til statsbudsjettet presenterer vi flere konkrete budsjettendringer som 
vil ta Norge viktige skritt i riktig retning når det gjelder å innfri funksjonshemmedes 
menneskerettigheter.  

Regjeringen har et mål om et likestilt samfunn, der alle innbyggere kan delta og bidra til fellesskapet. 
Dette er et mål vi i Norges Handikapforbund slutter oss helhjertet til. Norge har fått kritikk av FN for 
alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene overfor funksjonshemmede. Likestillingen er 
en utopi. Funksjonshemmede blir diskriminert. Blant annet kritiserer FN norske myndigheter for ikke å ta 
funksjonshemmede på alvor som fullverdige samfunnsborgere. Konsekvensen er at det ikke blir gjort nok 
for å sikre at funksjonshemmede har reelle muligheter til å leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje 
med andre.

For å lykkes med å skape et samfunn som innfrir funksjonshemmedes menneskerettigheter, er det 
nødvendig å bygge ned barrierene for deltakelse. Det trengs konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, 
og det trengs satsing med friske midler gjennom statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjett, 
forventet vi å se et krafttak for likestilling og menneskerettigheter for funksjonshemmede. Vi forventet 
et solid løft for universell utforming, en styrket innsats for et inkluderende arbeidsliv og, ikke minst, en 
opprusting av alle landets utilgjengelige skoler. Vi forventet også, som et minimum, et budsjett som ivaretar 
det økonomiske sikkerhetsnettet som mange funksjonshemmede er avhengige av. Det vi ser, er imidlertid 
et budsjett som fortsetter å sette funksjonshemmede på sidelinjen og som øker ulikhetene i folks levekår.

Våre hovedkrav når det gjelder Kommunal- og forvaltningskomiteen budsjettforslag, er:
• Å sikre at alle barn kan gå på nærskolen sin. Realisere Veikartet for universell utforming av skolene 

innen 2030.
• Øke bevilgningen til ettermontering av heis i lavblokker.
• Styrke bostøtteordningen .
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Universell utforming. Nærskolen for alle barn.
Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv. (KMD)
Progr.kat. 08.45 Likestilling og ikke-diskriminering, kap. 352 Nedsatt funksjonsevne (KD)  

FN-komiteen CRPD sier i merknader til Regjeringen:
Regjeringen må innføre forskrifter for å fastsette tidsfrister og konkrete tiltak med øremerket 
finansiering for universell utforming av eksisterende bygninger, som prioriterer grunnskole og 
videregående skole (…)  (i henhold til Artikkel 9, Tilgjengelighet) 

I 2017 lanserte Bufdir «Veikart Universelt utformet nærskole 2030», på oppdrag fra BLD. Oslo Economics har 
dokumentert at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å følge Veikartet. 2020 er et viktig år i Veikartet. Da skal 
økonomiske midler, forskrift og nasjonal veiledningstjeneste på plass. Regjeringen sier den vil fremme universell 
utforming der utfordringene er størst, men kommer ikke med tiltak. Veikartet er ikke nevnt og det er ikke satt av 
midler. Konsekvensen er fortsatt diskriminering av barn med funksjonsnedsettelser.

 
NHF ber Kommunal- og forvaltningskomiteen om å:
• Sikre at alle barn kan gå på nærskolen sin. Realisere Veikartet. Bevilge kr. 200 millioner i 2020, øremerket til 

oppgradering av skoler. (Se modell investeringstilskudd kjøkken sykehjem; spleiselag stat og kommune,  
forvaltes av Husbanken. HOD, kap.761, post 63 Investeringstilskudd. KMD, kap.2412, post 01). 

• Lage forskrift med tidsfrist 2030 for oppgradering av skolebygg (PBL § 31-4) 
• Gi føringer om at KD involverer funksjonshemmedes organisasjoner i satsingen.

Bolig
Programkategori 13.80. Kap. 581 Bolig- og miljøtiltak. Post 79. Heis og tilstandsvurdering.

Kun 10-20 % av boligmassen oppfyller grunnleggende krav til fysisk tilgjengelighet (Levekårs-undersøkelsen 2007, 
SSB Scenarioanalyse 2019). Behovet for å oppgradere dagens boligmasse er stort. 

Ni av ti lavblokker mangler heis; det utgjør 200 000 boliger (NBBL). Husbankens tilskudd til ettermontering av 
heis er et effektivt tiltak for å øke tilgjengeligheten, men bevilgningene er nær halvert siden 2016. I 2017 fikk 
Husbanken tre ganger så mange søknader som det var midler til. I 2018 var søknadsbeløpet i overkant av 402 mill. og 
tilsagnsrammen 46 mill. (Husbankens årsrapport). Regjeringen foreslår en ramme på 50 mill. kroner for 2020. 

NHF mener regjeringen nå må satse på heis for å møte etterspørselen etter boliger som alle kan bruke. Rammen må 
derfor økes betydelig.

Programkategori 13.80. Kap. 581. Post 70. Bostøtte.

Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. For mange er dette langt fra virkeligheten. Store grupper har høye 
boutgifter og behov for bostøtte, men er utenfor ordningen grunnet regjeringens tidligere innstramninger. Mange 
enslige unge på uføretrygd sliter på boligmarkedet. Vi mener det er behov for å styrke bostøtteordningen for å dekke 
behovene på en langt bedre måte enn i dag. NHF er med i bostøttealliansen, og vi viser til innspillet fra alliansen til 
komiteen.

NHF ber Arbeids- og sosialkomiteen om å:
• Øke bevilgningen på post 79 slik at tilsagnsrammen for 2020 blir 400 mill. kroner.
• Styrke bostøtteordningen. 
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