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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.  

HLF ønsker med dette å overbringe våre innspill til statsbudsjettet for 2024.  

 

Universell utforming av transportsystemet 

Universell utforming av offentlig transport er en viktig forutsetning for at hørselshemmede og 

andre med en funksjonsnedsettelse skal kunne ta utdanning, stå i arbeid og ha en aktiv fritid. 

I Meld. St. 20 (2020–2021), nasjonal transportplan 2022-2033 står det blant annet: 

«Utformingen av transportsystemet skal bidra til at Norge er et godt sted å leve og bo i 

framtiden, uavhengig av alder og funksjonsevne. Universell utforming er et sentralt prinsipp 

for å oppnå dette».  

 

Behovet for universell utforming gjelder for hele reisekjeden. Universell utforming av 

transportsystemet betyr at det uavhengig av funksjonsnedsettelse, er enkelt å oppfatte 

informasjon, kjøpe billett og vite hva en skal foreta seg i en nødssituasjon. For 

hørselshemmede betyr dette at all informasjon må gis visuelt. Ettersom mange 

hørselshemmede har utfordringer med å oppfatte lyd, gir det en trygghet at all informasjon 

gis på skjerm. Det bør være like selvsagt at informasjon om servering og tjenester om bord i 

tog, fly, ferjer og turbusser, informasjon om turbulens, samt eventuelle forsinkelser, gis på 

skjerm som at høyttalere benyttes. Visuell informasjon må kombineres med et godt 

høyttalersystem tilkoblet med teleslynge eller annen lydoverføring for hørselshemmede. 

Transportsystemer som benytter seg av skranketjenester, som for eksempel ved kjøp av 

billett, eller ved innsjekking på flyplasser, må utstyres med skrankeslynge og/eller 

samtaleforsterker. 

 

HLF ber om: 

• At regjeringen øker satsningen på universell utforming av transportsektoren, og 

inkluderer tiltak som gir hørselshemmede forutsigbarhet og trygghet i hele reisekjeden. 

Visuell informasjon, skrankeslynge i billett- og innsjekkingsskranker og 

godehøyttaleranlegg med lydoverføring må prioriteres. 
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HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2024 og håper regjeringen prioriterer 
universell utforming av transportsystemet. Ta kontakt hvis dere har spørsmål. For ytterligere 
informasjon kontaktes Orholm på orholm@hlf.no eller mobil 91628776.   
 
 Vi ser frem til møtet med politisk ledelse om nettopp disse temaene 13. februar. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Hørselshemmedes Landsforbund 

  
Inger Helene Venås      Merete J. Orholm  
generalsekretær      politisk sjef  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:orholm@hlf.no

