
 
 
Til Familie- og kulturkomiteen 

Notat statsbudsjettet 2023 

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

funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. HLF arbeider for økt livskvalitet, likestilling og full 

deltakelse i alle livets sammenhenger for personer med hørselsutfordringer. 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. 

Programkategori 08.45 Likestilling, kap. 352 Nedsatt funksjonsevne 

HLF er positive til at regjeringen har startet arbeidet med inkorporering FN-konvensjonen om 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. HLF mener CRPD må 

inkorporeres i menneskerettsloven og at norsk lovverk må revideres slik at lovverket er i tråd med 

konvensjonen. At Norge har ratifisert FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD) innebærer at Norge har forpliktet seg til å inkludere mennesker med funksjonshemming i alle 

deler av samfunnet. HLF mener at budsjettforslaget slik det er lagt fram ikke sikrer inkludering og 

likestilling av funksjonshemmede, og vi opplever at budsjettet har en generell manglende satsing på 

ikke-diskriminering av funksjonshemmede. I 2021 ble det lagt fram ny handlingsplan for universell 

utforming 2021-2025. I Hurdalsplattformen går det fram at regjeringen har et mål om å styrke den 

universelle utformingen av samfunnet. Dette målet vil ikke kunne oppnås uten ytterligere tiltak og 

friske midler.  

Merknad: Det bevilges midler til å gjennomføre tiltak i handlingsplan for universell utforming 

2021-2025 

Programkategori 08.45 Likestilling, kap. 350 og 353 
I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet 

(LDO) og Diskrimineringsnemda. En styrking av LDO og nemda vil bidra til et sterkere vern mot 

diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. En rapport utarbeidet av advokatfirmaet 

Nordhus og Aarø på oppdrag fra HLF om diskriminering av hørselshemmede viser at majoriteten av 

alle med hørselshemminger opplever en systematisk diskriminering i løpet av livet. 1 Rapporten 

trekker bl.a. frem at få hørselshemmede kjenner til LDO og nemnda.  

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. Diskrimineringsnemdas saksbehandlingstid, er til tross for at den 

har gått ned, fortsatt uakseptabelt lang og må ned for å bli det lavterskeltilbudet som det er ment å 

være og for å sikre at IKT-løsninger som ikke er universelt blir rettet innen rimelig tid.  

Merknad: Diskrimineringsnemda og Likestillingsombudet styrkes.  

 
1 https://www.hlf.no/globalassets/bilder/diskrimineringsrapport-2021/diskrimineringsrapport2021.pdf 



 
 

Programkategori 08.30 Medieformål, Kap. 334 Film- og 

dataspillformål 
I målene for bevilgningene på filmområdet står det i statsbudsjettet at regjeringen vil: «legge til rette 

for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud». Det viktigste tiltaket for å gi 

hørselshemmede tilgang til film er teksting. Dessverre er det i dag verken lovkrav eller en fast 

finansieringsordning for å ivareta universell utforming, herunder teksting, av dubbede filmer. 

Gjennom 2017 og 2018 gjennomførte HLF et prosjekt med midler fra Extrastiftelsen (nå Stiftelsen 

Dam) der alle filmdistributører fikk tilbud om midler til å tekste dubbede barnefilmer de skulle 

distribuere i Norge. Mange små produksjoner takket ja til støtten. I desember 2019 fikk HLF 

restmidler fra Kulturdepartementet til å administrere tilskudd der distributører kunne søke HLF om 

midler til teksting. Disse midlene ble fordelt til distributører etter søknad, fram til de var brukt opp i 

september 2021. Mange distributører benyttet seg av muligheten, men de store aktørene, 

eksempelvis Disney, responderte ikke på våre henvendelser. Teksting av dubbede filmer er ikke 

ivaretatt i budsjettet for 2023.  

HLF mener det er positivt at regjeringen har sendt endringer til AMT-direktivet på høring. Teksting er 

det viktigste virkemiddelet for å gjøre film og audiovisuelle produksjoner tilgjengelig for 

hørselshemmede, og strengere krav om universell utforming og teksting vil bety mye for landets 

hørselshemmede.  Men det er fortsatt rundt 2500 norske barn og unge, samt deres nærpersoner, 

som har nedsatt hørsel som i dag holdes utenfor fordi de ikke får mulighet til å se dubbede filmer 

med tekst.  

HLF mener det må innføres et lovkrav om teksting, slik det er gjort for å utløse produksjonsstøtte for 

norskproduserte filmer. Vi mener dette må til for å sikre et universelt utformet kinotilbud, slik at 

hørselshemmede barn, unge og voksne kan ta del i kinoopplevelser på lik linje med andre. For å sikre 

at distributører med små marginer kan tekste sine filmer må teksting av dubbede filmer inn som en 

fast post på statsbudsjettet. Dette kan løses gjennom en fast søknadsordning hos 

Kulturdepartementet eller et statlig fagorgan som kan administrere en slik ordning, for eksempel 

NFI. Ifølge NFI vil det koste omtrent 250.000 kroner i året å tekste alle filmer dubbet til norsk. 

 

Merknad: Det bevilges 250.000 kroner årlig til teksting av dubbede filmer  

Merknad: Stortinget ber regjeringen utarbeide lovkrav om teksting av alle filmer som vises på 

kino. 

 

 


