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Kultur- og likestillingsdepartementet  
v/statsråd Abid Q. Raja 

Postboks 8036 Dep 0030 Oslo                                                                                     3.2.2020 

  
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 67 500 
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.  

Innspill til statsbudsjettet 2021 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ønsker med dette å overbringe våre innspill til 
statsbudsjettet for 2021. 

Handlingsplan for universell utforming 2021 

Norge ratifiserte i 2013 FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har 
dermed forpliktet seg til å handle i tråd med konvensjonsteksten. I 2019 var første gang Norge ble 
eksaminert av FN[1]. Norge har i dag en lang vei å gå for å oppfylle konvensjonens krav. Den viktigste 
kritikken fra FN handler om at det ikke finnes noen plan for implementering av konvensjonen i 
Norsk lov.  
Universell utforming av grunnskolen lønner seg. Det viser en samfunnsøkonomisk analyse som nylig 
ble lagt fram av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Utredningen er gjennomført av Oslo 
Economics og Vista utredning. Analysen bygger på Veikartet Universelt utformet nærskole 2030, som 
viser hvordan målet kan nås gjennom en systematisk og trinnvis gjennomføring av tiltak. 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. Åpne basebarnehager og åpne skolelandskap må unngås for å lage et universelt utformet 
lydmiljø som likestiller hørselshemmede barn og unge. 
 
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 2021. Vi ber om at det lages et tydelig og forpliktende veikart hvor det er 
øremerket midler til universell utforming av eksisterende skoler innen 2030, og at dette blir tatt med 
inn i ny handlingsplan for universell utforming. 
 
Innspillet er også sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for 
regelverket, og kan stille krav om tidsfrist om universell utforming i skoler i forskrift, samt 
Kunnskapsdepartementet som har ansvar for skole- og utdanningspolitikken. 
For kulturfeltet spesielt peker FNs komite for etterlevelse av FN-konvensjonen for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (FN komiteen) at Norge ikke etterlever artikkel 21 som handler om 
ytringsfrihet, meningsfrihet, og tilgang til informasjon. FN-komiteen anbefaler at Norge: 
 
(a) Øker tilgangen til tekniske hjelpemidler og informasjon i tilgjengelige formater egnet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder tilgjengelige nettsider, tegnspråk, teksting, 
punktskrift, lettlestformat og klarspråk i forbindelse med alle offentlige tjenester, 
 
(b) Øker tilgjengeligheten til massemedia, spesielt i direkte kringkastingssendinger, 

  
(c) Styrker bestemmelsene i kringkastingsloven for å sikre at kringkastingsselskaper til enhver tid 
tekster sendingene. 
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HLF merker seg at ny handlingsplan for universell utforming skal ta tak i de store utfordringene[2], og 
ber om at anbefalingene fra FN prioriteres. Det samme gjelder for handlingsplan for likestilling av 
mennesker med funksjonsnedsettelse. 

  
HLF forventer også at departementet sikrer organisasjonene tett involvering i utformingen av 
handlingsplanen for universell utforming. Handlingsplanen må følges opp med midler til 
gjennomføring i hele perioden, og fra 2021.  

  
HLF ber om: 

• At regjeringen får på plass en handlingsplan for universell utforming fra 2021 som tar tak i 
de store utfordringene i samfunnet og følges opp med bevilgninger.  

• Vi ber om at det lages et tydelig og forpliktende veikart for en universelt utformet 
grunnskole, hvor det er øremerket midler til universell utforming av eksisterende skoler 
innen 2030, og at dette blir tatt med inn i ny handlingsplan for universell utforming. 

• Regjeringen må sikre tiltak for universell utforming på alle samfunnsområder, herunder 
arbeidsliv, samt sikre universell utforming av informasjon, kommunikasjon, varer og 
tjenester, i tråd med anbefalingene fra CRPD-komiteen. 

• Regjeringen må sikre krav om og ressurser til brukermedvirkning i alle nye tiltak, samt 
samordne og koordinere tiltak i planen for å sikre oppfølging av ny handlingsplan for 
universell utforming. 

  

Handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede 
3.desember 2019 presenterte regjeringen en ny handlingsplan. Et samfunn for alle – Likestilling, 
demokrati og menneskerettigheter. Handlingsplanen har fått lunken mottakelse blant 
funksjonshemmedes organisasjoner, som kritiserer effekten av tiltakene som er foreslått. 

  
HLF merket seg at ministeren viste til at denne handlingsplanen skulle være et dynamisk dokument 
som ville bli oppdatert med ytterligere tiltak. HLF ber derfor om at det i statsbudsjettet jobbes med å 
finne ekstra midler for å styrke eksisterende tiltak, samt at det jobbes for å supplere handlingsplanen 
med tiltak som vil styrke funksjonshemmede, herunder hørselshemmedes menneskerettigheter. 

  
HLF vil særlig trekke frem anbefalingene fra CRPD-komiteen om å styrke lovverket ved å inkorporere 
FN-konvensjonen. Revidere norsk lovverk slik at det er i tråd med konvensjonen, samt iverksette 
tiltak som bidrar til å øke kunnskapen om det menneskerettslige paradigme og likestilling av 
funksjonshemmede. Både blant funksjonshemmede selv, blant de som lever nær funksjonshemmede 
og i samfunnet for øvrig. 

  
HLF ber om:  

• At regjeringen styrker fremlagte handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede og 
styrker tiltakene i planen med ekstra midler, samt supplerer med ytterligere tiltak. Vi 
anbefaler å styrke med tiltak som bidrar til å øke forståelsen og kunnskap om likestilling av 
funksjonshemmede, samt det menneskerettslige paradigmeskiftet, slik CRPD-komiteen 
anbefalte Norge. 

Effektiv lavterskelhåndheving av likestillings- og diskrimineringsloven (Kap 350, 
353) 
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.  
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Det er viktig at det tilføres nok ressurser til både ombud og nemnd slik at hørselshemmede 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 styrkes. 

Programkategori 08.15 Frivillighetsformål, Kap. 315 Frivillighetsformål, post 70 
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 
Tall fra Lotteritilsynet desember 2019 viser at det mangler 355 mill. Kroner for full 
momskompensasjon. Søknadsbeløpet for 2019 var 163 mill. kroner høyere enn regjeringens mål for 
2021 på 1,8 mrd. kroner, som Frivillighetsmeldingen tar til orde for. Ambisjonene må økes, og en 
bevilgning på 1,9 mrd. for 2021 er en god start.  

  
Det er langt fram til full momskompensasjon, og opptrappingen har gått saktere enn forventet. HLF 
støtter seg derfor til Frivillighet Norges forslag til en opptrappingsplan med sikte på full mva. 
Kompensasjon innen 2023:  

  
• 2021 - momskompensasjonen rettighetsfestes på 90 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 

• 2022 - momskompensasjonen rettighetsfestes på 95 % av momsutgiftene i statsbudsjettet  

• 2023- momskompensasjonen rettighetsfestes på 100 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 

  
For å sikre frivilligheten forutsigbarhet for fremtiden bør full merverdiavgiftskompensasjon 
rettighetsfestes. 

  
HLF ber om 

• At overføringen til frivillige organisasjoner økes til 1,9 mrd. kroner for 2021. 

• At momskompensasjonsordningen rettighetsfestes som en overslagsbevilgning.  

• At stortinget vedtar en forpliktende opptrappingsplan I samråd med Frivillighet Norge. 

Programkategori 08.30 Medieformål, Kap. 334 Filmformål 
HLF takker regjeringen for prosjekttilskudd til teksting av dubbete kinofilmer. Flere henvendelser er 
mottatt om tilskudd til å tekste dubbete filmer, noe som understreker behov og ønske om å 
tilgjengeliggjøre filmer med tekst.  

 
Så lenge det ikke er noe lovkrav om teksting av all film på kino så faller dubbede barnefilmer mellom 
to stoler. Det er viktig at regjeringen finner en god måte å organisere dette på videre. Vi foreslår 
derfor at 250 000 kroner pluss administrasjonskostnader årlig blir satt av til teksting av dubbede 
barnefilmer. HLF oppfordrer regjeringen å finne en relevant statlig organisasjon som kan forvalte 
disse midlene - for eksempel Norsk Filminstitutt. 

  
HLF ber om: 

• At det bevilges 250 000 kroner årlig til teksting av utenlandske barnefilmer.  

• At det stilles lovkrav om teksting av alle filmer som vises på kino i Norge. 

Programkategori 08.30 Medieformål, Kap. 335 Medieformål 
I revidert kringkastingslov som trådte i kraft 1. januar 2020 har regjeringen skjerpet kravet om 
teksting på NRK. I tillegg til å måtte tekste alle ferdiginnspilte programmer må NRK også tekste alle 
direktesendte programmer. Dette er HLF glade for ettersom det vil komme mange til gode. Dessverre 
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har regjeringen unnlatt å kreve det samme fra kommersielle allmenkringkastere og kravet om 
teksting mellom 18 og 23 blir stående. Dette er i strid med FN-komiteen som mener Norge må ta et 
større ansvar for å gjøre TV mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. I sin anbefaling 
skriver FN-komiteen: 

  
Komiteen er bekymret over manglende tilgjengelighet til de fleste direkte kringkastingssendinger 
og massemedia, og at bestemmelsen i kringkastingsloven som krever at bare kommersielle 
fjernsynsselskaper med over fem prosent av seerne skal tekste sendingene i et begrenset tidsrom, 
fra kl. 18 til 23.[3] 

  
Til tross for at de kommersielle allmenkringkasterne har krav om teksting mellom 18 og 23 opplever 
HLF at tekstingen uteblir på mange programmer. Det sier oss at lovkrav alene ikke er nok, det må 
følges opp med kontroller. På bakgrunn av dette mener HLF at regjeringen må ta de nødvendige grep 
for å sikre at allmennkringkasting er tilgjengelig for alle.  

  
HLF ber om: 

• At regjeringen krever at alle allmenkringkastere tekster alle sendinger, også 
direktesendinger og gir kommersielle allmenkringkastere midler til å utvikle bedre måter å 
tekste TV på. At regjeringen sikrer Medietilsynet har de midler som skal til for å sikre at 
allmenkringkasterne følger lovkravet om teksting.  

  
HLF ønsker lykke til med det videre arbeidet med statsbudsjettet for 2021.  

  
Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt interessepolitisk seniorrådgiver Marte Oppedal Vale på e-
post vale@hlf.no.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 

 
Merete J. Orholm                                                                      Marte Oppedal Vale  
Politisk Sjef                                                                                 Interessepolitisk seniorrådgiver 

  

  

 

 

                                                                                                                                                                 
  
 

 

 
[1]https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fNOR%2fCO%2f1&Lang=en 
[2] Prop. 1 S Kulturdepartementet, s. 141 
[3] https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fNOR%2fCO%2f1&Lang=en 
      

 


