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Innspill til regjeringserklæring 
Unge funksjonshemmede ønsker med dette å komme med våre innspill til den kommende 
regjeringserklæringen. Vi håper at dere vil se på våre betraktninger som verdifulle bidrag til å 
løse det en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor; nemlig hvordan vi kan sikre lik 
deltakelse i samfunnet og mulighet til å leve selvstendige liv for mennesker med 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. 
 
Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, 
som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en sentral kunnskapsleverandør og 
samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for 
ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. 
 
Vi vil begynne med å rose Regjeringen for å ha igangsatt arbeidet med å utvikle en 
strategiplan for samordnet politikk for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Unge 
funksjonshemmede vil oppfordre til at dette blir et prioritert område i regjeringserklæringen, da 
en helhetlig tilnærming er avgjørende for å løse de utfordringer unge funksjonshemmede 
møter. Videre ser vi det som en forutsetning for at Norge kan leve opp til forpliktelsene våre 
gjennom FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi håper 
regjeringserklæringen vil gjenspeile viktigheten av dette arbeidet, og foreslår følgende punkt: 
 
• Regjeringen vil utarbeide en helhetlig strategiplan for mennesker med 

funksjonsnedsettelser med tilhørende tiltak og bevilgninger, med bred involvering 
av funksjonshemmede for å sikre diskriminerings- og likestillingskompetanse i 
arbeidet. 

• Regjeringen vil sørge for at alle eksisterende offentlige likestillingstiltak gjelder for 
alle diskrimineringsgrunnlag vernet i likestillings- og diskrimineringsloven. 

• Regjeringen vil sørge for at alle lover som har bestemmelser om likestilling og 
antidiskriminering harmoniseres med likestillings- og diskrimineringslovens vernede 
grunnlag. 

• Regjeringen vil ratifisere tilleggsprotokollen til FN-konvensjonen om rettigheter til 
personer med nedsatt funksjonsevne 

Arbeidsliv 
Å ha en jobb er en viktig forutsetning for å leve et selvstendig liv. Det gir muligheten til å bruke 
evnene sine, bidra til samfunnet og å inngå i et fellesskap på en arbeidsplass. Arbeidet med 
delmål 2 i IA-avtalen har ikke oppnådd ønskede resultater, og antall unge uføre øker. 
Samfunnet har ikke råd til å miste disse ungdommenes ressurser. Det fire ikke-sosialistiske 
partiene har i sine programmer prioritert å øke sysselsettingen blant unge. Det synes Unge 
funksjonshemmede er gledelig, og vi ønsker å oppfordre til følgende tiltak: 
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• Regjeringen vil sikre unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom tett og 
individuelt tilpasset arbeidsrettet bistand, herunder iverksette tiltak for å øke 
ungdomskompetansen ved NAV-kontorene 

• Regjeringen vil øke bruken av utdanning som arbeidsrettet tiltak, og fjerne 
aldersgrensen på 22 år og taket på 3 års varighet for tiltaket. 

• Regjeringen vil intensivere innsatsen for å få flere mennesker med 
funksjonsnedsettelser i arbeid. Det må utarbeides konkrete tiltak for å skape flere 
tilrettelagte stillinger i det ordinære arbeidslivet slik at flere kan utnytte 
restarbeidsevnen sin. 

 
Utdanning  
Forskning viser at utdanning er enda viktigere for at mennesker med funksjonsnedsettelser 
eller kronisk sykdom skal komme ut i varig og ordinært arbeid. Dessverre er frafallsprosenten i 
videregående skole særlig høy for denne gruppen. Det er også færre funksjonshemmede som 
fullfører høyere utdanning enn i befolkningen forøvrig. Dette kommer av mangel på god 
tilrettelegging, og Unge funksjonshemmede vil derfor oppfordre til følgende tiltak: 
 
• Regjeringen vil bevilge ressurser til gjennomføring av opptrappingsplanen for 

universell utforming av eksisterende skolebygg, utdanningsinstitusjoner og 
uteområder. 

• Regjeringen vil sikre at unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer får 
samme mulighet som andre til å fullføre videregående skole med alle fag og 
eventuell praksis som trengs for å få enten yrkes- eller studiekompetanse. 

• Regjeringen vil iverksette tiltak som sikrer tilbud om undervisning for barn og unge 
under opphold på sykehus og rehabiliteringsinstitusjon. 

• Regjeringen vil sikre at alle elever får tilpasset opplæring og læremidler til enhver 
tid. 

 
Ungdomshelse 
Unge funksjonshemmede var i sin tid initiativtaker til Ungdomshelsestrategien. Vi ønsker en 
videre satsning på området som i større grad vil skape ungdomsvennlige helsetjenester. Vi 
foreslår følgende tiltak: 
 
• Regjeringen vil fortsette satsningen på ungdomshelse ved å jobbe for konkrete tiltak 

og øremerkede midler for å sikre ungdom et tilpasset og godt utviklet helsetilbud i 
primær- og spesialisthelsetjenesten i tråd med internasjonale retningslinjer. 

• Regjeringen vil opprette et nasjonalt kompetansenettverk for ungdomsmedisin/-
helse. 

• Regjeringen vil forskriftsfeste bemanningsnorm i skolehelsetjenesten, og fortsette 
satsningen på skolehelsetjenesten gjennom øremerkede midler til kommunene. 
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• Regjeringen vil forbedre og styrke opptrappingsplanen for habilitering og 
rehabilitering, og sikre ungdom habiliterings- og rehabiliteringstilbud med tilpassede 
undervisnings- og aktivitetstilbud. 

• Regjeringen vil sikre en trygg og forutsigbar overgang mellom barne- og 
voksenhabiliteringen for ungdom med kroniske og sammensatte helseutfordringer; 
herunder sjeldne diagnoser. 

• Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere BPA og funksjonsassistanse i 
forbindelse med utdanning og arbeid. 

• Regjeringen vil utrede muligheten for å tilby ungdom med kronisk sykdom og 
funksjonsnedsettelse henvisning til sexologisk veiledning, og hvorvidt dette kan 
legges inn under egenandelsordningen. 

 
Organisasjoners rammevilkår 
Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon med 35 medlemsorganisasjoner av og for 
funksjonshemmet og kronisk syk ungdom. Diagnoseorganisasjonene for ungdom bidrar til 
mangfold, likeverd og til å myndiggjøre enkeltmennesker. De skaper møteplasser der 
medlemmene deltar i aktiviteter de velger selv, bruker engasjement og videreutvikler 
ferdigheter og kunnskaper. Mange driver likepersonsarbeid og brukeropplæring. 
Organisasjonene er demokratiske representanter for en mangfoldig gruppe som ofte ikke er 
like synlig og ikke alltid blir hørt og sett. Funksjonshemmedes organisasjoner, og 
ungdomsorganisasjonene i særdeleshet, er sårbare og har begrenset rekrutteringsgrunnlag. 
Unge funksjonshemmede ønsker derfor å oppfordre til følgende tiltak for å styrke sektoren 
ytterligere: 
 
• Regjeringen vil fortsette arbeidet med forenkling av byråkratiet knyttet til frivillige 

organisasjoners rammevilkår. 

• Regjeringen vil øke støtten som gis som frie midler, og slik sikre uavhengige, stabile 
og selvstendige organisasjoner som er mindre avhengig av prosjektmidler. 

• Regjeringen har et ansvar for å inkludere unge med funksjonsnedsettelser og 
kronisk sykdoms deltakelse i demokratiet gjennom å sikre deres representasjon i 
råd, styrer og utvalg. 

 
Vi takker for oppmerksomheten, ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet, og ser frem til 
et godt samarbeid i tiden fremover. 
 
Med vennlig hilsen, 

     

Camilla Lyngen, styreleder     Synne Lerhol, generalsekretær  
Telefon 91 84 69 84      Telefon 48 09 35 90 
camilla@ungefunksjonshemmede.no   synne@ungefunksjonshemmede.no 


