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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 
medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år

1
 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 hørselsutfordring.
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HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ønsker med dette å overbringe våre forventninger til 
statsbudsjettet for 2019. Våre innspill konsentrerer seg om to ting: befolkningsvarsling og 
skriftlig kommunikasjon med nødmeldingssentralene.  
 
1. Universell utforming av befolkningsvarslingssystemet 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har et stort ansvar når det kommer til å sikre gode 
systemer for befolkningsvarsling ved kriser, katastrofer og nødsituasjoner. Per dags dato 
består det sentrale varslingssystemet av tyfonanlegg og meldinger over radio. Disse 
varslingssystemene er ikke universelt utformet. Dette medfører at varslingen over 
tyfonanlegget og påfølgende melding på radio ikke er tilgjengelige for personer med nedsatt 
hørsel. Våre medlemmer føler stor grad av bekymring og usikkerhet rundt det å ikke få med 
seg viktige beskjeder og varsel fra myndighetene.  
 

 HLF ber myndighetene snarest få på plass et universelt utformet 

varslingssystem, som sikrer mulighet for enkelt og raskt å varsle hele 

befolkningen ved krisehendelser.  

Bakgrunn 
I Meld.St. 19 (2016-2017, s. 57) Risiko i et trygt samfunn nevnes det at Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på oppdrag av JD iverksatt et arbeid knyttet til 
utredning av supplerende varslingsmetoder. Slike supplerende varslingsmetoder er tatt i bruk 
blant annet i Oslo kommune.3 Oslo kommune har gått for lokasjonsbasert varsling, hvor alle 
med mobiltelefoner innenfor et gitt område blir varslet per sms.  
 
I Stortingsbehandlingen av Meld.St. 19 omtales befolkningsvarsling. Komiteen understreker 
viktigheten av at likelydende meldinger enkelt og raskt kan nå befolkningen via medium de 
fleste har tilgang til. SMS-varsling trekkes frem som en svært effektiv kommunikasjonsform 
som de fleste har tilgang til. Komiteen trekker også frem eksempler på at flere har begynt å 
ta i bruk lokasjonsbaserte varslingssystem, og at det burde komme på plass et tilsvarende 
nasjonalt varslingssystem. Her er det viktig å sikre et likt tilbud av samme kvalitet og omfang 
over hele landet. Flertallet i komiteen viser til at DSB i en rapport våren 2017 foreslår at 
saken utredes videre, og anmoder om at dette bør utredes som en egen NOU.  
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2. Universell utforming av nødmeldingstjenesten 
HLF ber departementet få fortgang i pilotprosjektet med nød-sms og er misfornøyde med at 
fremdriften ikke sikres. Det å kunne kontakte nødmeldetjenesten uten å gå om en 
tredjeperson skaper sikkerhet og trygghet for hørselshemmede og vil bidra til å verne om 
personvernet til hørselshemmede i møtet med helsevesenet. Vi skriver januar 2018 og det er 
ennå ikke besluttet når pilotprosjektet skal tre i kraft, det blir stadig utsatt visstnok på grunn 
av tekniske utfordringer. Dette er for HLF uholdbart. En tjeneste som er lovet blir ikke levert.  
 
Det er viktig at kommunikasjon med nødmeldetjenesten er  universelt utformet og er 
tilgjengelige for alle, da det er flere enn registrerte hørselshemmede som kan ha behov for å 
ha toveiskommunikasjon med nødmeldetjenesten skriftlig. 
  

 HLF ber om at pilotprosjektet med nød-sms iverksettes og at en utvider det,  

slik at alle kan benytte seg av skriftlig kommunikasjon med nødmeldetjenesten.  

Ta kontakt på orholm@hlf.no eller mobil 916 28 776 for ytterligere informasjon. HLF ønsker å 
være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for hørselshemmede.  
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