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Statsråd Anette Trettebergstuen  

Kultur- og likestillingsdepartementet 
 

Oslo, 06.01.2023 

Innspill til statsbudsjettet 2024 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er Norges største organisasjon for mennesker med 

funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som 

påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i 

alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger 

tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av 

hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) ønsker med dette å overbringe våre innspill til 

statsbudsjettet for 2024. Regjeringen har tydelig prioritert frivilligheten gjennom gode 

rammevilkår. Dette håper HLF videreføres i budsjettet for 2024, bl.a. gjennom tilskudd til 

studieforbund, til funksjonshemmedes organisasjoner og videreføring av full 

momskompensasjon. 

Programkategori 08.45 Likestilling, kap. 350 og 353  

HLF ber regjeringen følge opp Hurdalsplattformen og styrke Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) og Diskrimineringsnemda. En rapport utarbeidet av 

advokatfirmaet Nordhus & Aarø på oppdrag fra HLF om diskriminering av hørselshemmede 

viser at majoriteten av alle med hørselshemminger opplever systematisk diskriminering i 

løpet av livet. Likestilling- og diskrimineringsombudet er avhengig av en styrking for å kunne 

fremme likestilling og ikke-diskriminering, og for å kunne gi råd og veiledning til personer 

med hørselsutfordringer og andre med nedsatt funksjonsevne.  

Diskrimineringsnemda har varslet at saksbehandlingstiden vil gå opp i 2023. Større 

ansvarsområde og økt kjennskap til nemda er positivt, men for å unngå at dette går på 

bekostning av saksbehandlingstiden må bevilgningene økes. Saksbehandlingstiden er 

allerede lang, og må ned for at Diskrimineringsnemda skal være det lavterskeltilbudet som 

det er ment å være. Kort saksbehandlingstid er viktig for rettssikkerheten.  

HLF ber om: 

• En styrking av Diskrimineringsnemda og Likestillings- og diskrimineringsombudet 

med 5 millioner kroner hver i Statsbudsjettet for 2024.  

HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2024 og håper regjeringen prioriterer 
disse viktige områdene. For ytterligere informasjon kontaktes Orholm på orholm@hlf.no eller 
mobil 91628776.  
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