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HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 65 000 
medlemmer. Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, 
som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende 
rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag. 
Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Forskning viser 
at det i 2020 vil være om lag en million av Norges befolkning som vil ha en hørselshemming1.  

Innspill til statsbudsjettet 2019 
 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ønsker med dette å overbringe våre innspill 
til statsbudsjettet for 2019. 
 
Universell utforming (Kap 872, post 21 og 71) 
HLFs mål er at hørselshemmede skal ha muligheten til å være aktive 
samfunnsdeltakere på lik linje med andre. Når samfunnet ikke er universelt utformet 
eller tilgjengelig, møter våre medlemmer i praksis stengte dører. Det forringer den 
enkeltes livskvalitet og setter begrensninger for livsutfoldelse.  
 
HLF har merket seg at Regjeringen i sin politiske plattform ønsker å arbeide videre 
for et universelt utformet samfunn, og spesielt prioritere skoler og undervisningsbygg. 
For at hørselshemmede barn og unge skal få et godt læringsmiljø er det essensielt at 
det lages konkrete planer og settes av midler til å intensivere arbeidet med å gjøre 
skoler universelt utformet i statsbudsjettet for 2019.  
 
HLF har deltatt i Bufdirs arbeid med et veikart for universell utforming av 
grunnskolene, på oppdrag fra departementet. Vi imøteser et tydelig og forpliktende 
veikart for å gjøre eksisterende skoler universelt utformede. Skolen er 
hørselshemmede barn og unges første møte med samfunnet og det er der barn 
generelt skal lære inkludering og likeverd. Det er avgjørende for vår 
samfunnsutvikling at det satses på skolene. Det som må vektlegges når det gjelder 
skolebygg for hørselshemmede barn og unge er blant annet gode akustiske forhold, 
fravær av støy, god belysning for munnavlesning og bruk av lydforsterkningsanlegg i 
alle klasserom.  
 
HLF ber om: 

 At det lages et tydelig og forpliktende veikart hvor det er øremerket midler til 
universell utforming av alle skoler. 

 At det settes tidskrav til at alle skoler skal være universelt utformet i 2030. 

                                                
1 Hearing impairment among adults – a report of a joint project, 2001 
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En effektiv lavterskelhåndheving av likestillings- og diskrimineringsloven (Kap 
870 og 873) 
For HLF er det viktig at hørselshemmede som opplever seg diskriminert kan møte et 
håndhevingsapparat som er tilrettelagt, og som effektivt kan håndheve spørsmål om 
diskriminering. HLF ser at det er behov for ekstra ressurser knyttet til deling av 
ombud og nemnd. 
 
Det er viktig at det tilføres nok ressurser til både ombud og nemnd slik at de som 
henvender seg raskt og effektivt kan få avgjort sine saker, samt få veiledning og 
støtte. For HLF er det også viktig at LDO har nok ressurser til å være et effektivt 
tilsynsorgan for FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD). 
 
HLF ber om: 
 At rammen for tilskudd til ombud og nemnd økes. 

Kap 872 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Post 70 Tilskudd til 
funksjonshemmedes organisasjoner 
Funksjonshemmedes organisasjoner opplever at de økonomiske rammevilkårene for 
å drive medlemspleie, likepersonsarbeid og et aktivt interessepolitisk arbeid svekkes. 
Politiske signaler er tydelig på at frivillighet og innsats fra funksjonshemmedes 
organisasjoner er viktig for å utvikle og sikre tjenestetilbudet..  
 
HLF ber om  
 At rammen for tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne økes med 50 

millioner. 

Kap. 846 Familie og oppvekst. Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Barne- og ungdomsorganisasjoner som representerer barn og unge med 
funksjonsnedsettelser opplever de samme utfordringene som funksjonshemmedes 
organisasjoner. En større del av virksomheten går med til prosjektsøknader og arbeid 
med å skaffe inntekter, fremfor å drive aktivt med medlemspleie og interessepolitisk 
arbeid.  
 
HLF ber om 
 At rammen for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner økes.  

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med statsbudsjettet for 2019. Vennligst 
kontakt interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale (epost: vale@hlf.no, tlf: 
99715635) hvis det oppstår spørsmål eller ved behov for mer informasjon. 
 
 

Med vennlig hilsen

 
Anders Hegre       Marte Oppedal Vale 
Generalsekretær      Interessepolitisk rådgiver 


