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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
hørselsutfordring2.

Høring Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019
HLF viser til høring om Prop. 1S (2018-2019) og overbringer med dette våre innspill.
Programkategori 08.30 Medieformål, Kap. 334 Filmformål m.m
Det er et stort problem for barn med nedsatt hørsel og hørselshemmede som har med seg barn på kino å få
med seg det som blir sagt i dubbede barnefilmer. Når dubbede barnefilmer ikke tekstes så ekskluderes
hørselshemmede fra viktige kulturopplevelser. I 2017 hadde HLF et prosjekt finansiert av Ekstrastiftelsen, hvor
distributørene fikk støtte til å tekste sine filmer. Prosjektet viste at teksting av én film koster rundt 15 000 kr.
pluss merverdiavgift. Vår erfaring var at mange tok imot og satte pris på støtten de mottok. Men vi møtte også
stengte dører hos store utenlandske distributører da vi ønsket å finansiere tekstingen av deres dubbede
barnefilmer. I dag er det i praksis bare dubbede barnefilmer som ikke tekstes. Det gjenstår dermed lite for å
gjøre all kinofilm tilgjengelig for hørselshemmede. HLF mener det må på plass midler til dubbing av barnefilmer
som er enkle å søke på. I tillegg må det stilles krav om at alle filmer som vises på kino i Norge er tekstet.
Programkategori 08.15 Frivillighetsformål, Kap. 315 Frivillighetsformål, post 70
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
I statsbudsjettet for 2018 er rammen for merverdiavgiftskompensasjon foreslått til 1557 millioner kroner, en
økning på 134 millioner. HLF er positive til at regjeringen har tatt et nytt steg i retning full momskompensasjon.
Likevel viser informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet at antallet søknader øker fra år til år. Gapet mellom
bevilgning og full momskompensasjon er stort, og høy avkortning for organisasjonene.
I det fremlagte budsjettet vil HLF få dekket 75 % av sine utgifter til moms i 2019, en avkortning på 25%. Målet
er full momskompensasjon. Regjeringen må derfor legge frem en ny opptrappingsplan for å sikre at tidligere
beslutning om full momskompensasjon sikres.
MERKNADER:
1. Det bevilges 250 000 kroner under Kap. 334 Film- og medieformål til teksting av dubbede barnefilmer.
2. Det legges frem en ny opptrappingsplan for å sikre at tidligere beslutning om full momskompensasjon
gjennomføres.
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