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HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser
med 66 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 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 av
hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser at det i 2020 vil være
om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring 2.

Høring - Meld. St. 10 (2018–2019) Den statlige frivillighetspolitikken
Frivillig sektor er en viktig del av norsk samfunnsliv, og spiller en viktig rolle for at Norge skal leve opp
til forpliktelsene etter FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
(CRPD). I CRPD blir funksjonshemmedes rett til medbestemmelse og deltakelse i alle deler av
samfunnet stadfestet.
I dag deltar funksjonshemmede i mindre grad i frivilligheten enn funksjonsfriske. Det har ikke bare en
negativ konsekvens for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Når funksjonshemmede
uteblir mister vi ikke bare enkeltindividers bidrag fra sitt fagfelt, men også verdifulle erfaringer fra et
liv med ekstra utfordringer. Et annet argument for få flere funksjonshemmede inn i det frivillige liv er
at det kan åpne nye dører til både økt livskvalitet og være en nøkkel til arbeidslivet. Ikke minst er
mangfold i frivilligheten viktig og bra for alle.

HLF savner derfor å se at deltakelse av funksjonshemmede i frivillig arbeid belyses i
Frivillighetsmeldingen. Vi ber derfor om at det gjøres tiltak for at personer med nedsatt
funksjonsevne kan delta i frivilligheten på lik linje med andre og at de også oppfordres til
deltagelse. Dette innebærer å identifisere eventuelle hindre og komme med tiltak som sikrer at alle
har lik mulighet til å delta i frivilligheten.

Kapittel 6.4.1 Meirverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Regjeringen skriver at de vil legge frem en opptrappingsplan med mål om at løyvingen skal være på
1,8 milliarder kroner i 2021. HLF er positive til at regjeringen ønsker en slik opptrappingsplan av
ordningen, men sett i lys av veksten i antall søknader så mener HLF at det foreslåtte beløpet er for
lavt.
Allerede i 2018 var det godkjente søknadsbeløpet på 1,9 milliarder kroner. HLF ber derfor om at
Regjeringen legger frem en opptrappingsplan som sikrer at full kompensasjon av mva. gjennomføres.
En løyving på 1,9 milliarder for 2020 vil være et skritt i riktig retning.
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For at Regjeringens ønske om bredest mulig deltagelse i det frivillige liv skal være gjennomførbart,
må frivillige organisasjoner ha forutsigbarhet og få brukt sine ressurser på sitt kjerneformål. Med
dagens momskompensasjonsordning går ikke det fordi en stor del av ressursene går til å betale skatt.
HLF mener derfor at full kompensasjon av mva. gjennomføres. Bare da vil frivilligheten få gode
vekstvilkår.
Regjeringen sier at full momskompensasjon er vanskelig gjennomførbart og ikke noe frivilligheten
selv vil. Det er riktig at innmelding i mva. registeret og innsending av skattemelding ikke vil være
gjennomførbart for mange mindre organisasjoner og lokallag, men er fullt ut gjennomførbart for
større organisasjoner.
Vi mener full mva. kompensasjon bør legges opp slik at større organisasjoner registrerer seg i mva.
registeret og sender inn skattemelding, mens mindre organisasjoner og lokallag beholder dagens
forenklede ordning. Altså en «hybridløsning» som passer alle.

Kapittel 7.5 – Universell utforming av bygg for frivilligheten
Regjeringen skriver at de vil gjennomføre en kartlegging av statseide bygg for å finne ut i hvilken grad
de egner seg og er tilgjengelig for bruk av frivilligheten. HLF syntes dette er svært positivt. Vi ønsker
likevel å understreke at en slik kartlegging også må undersøke i hvilken grad byggene er universelt
utformet. I 2016 gjennomførte HLF en undersøkelse av publikumsbygg for å se hvor mange som
hadde fungerende teleslyngeanlegg. Vi avdekket at 25 prosent av byggene manglet dette. Det
medfører at mange hørselshemmede ekskluderes fra viktige arenaer hvor frivillig arbeid i dag gjøres.
HLF mener derfor fokuset på tilgjengelige bygg for frivilligheten må følges opp med en konkret plan
for universell utforming. Dette skriver også Regjeringen i Granavold-plattformen.
Merknader
1. At regjeringen legger til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å
delta i alle deler av frivilligheten.
2. At regjeringen sikrer full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.
3. At regjeringen sikrer at alle bygg frivilligheten disponerer er universelt utformet.
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