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Finanskomiteen på Stortinget 
Postboks 1700 Sentrum 
0026 Oslo 
 
 
 

Oslo, 15.05.2020 

 
Skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 
 

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og 

for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen 

representerer 37 organisasjoner med over 25 000 medlemmer. 

 

Unge funksjonshemmede har stor forståelse for at årets reviderte nasjonalbudsjett 

bærer stort preg av den nasjonale krisen landet vårt står midt i. Vi vil likevel minne 

komiteen om at artikkel 11 i FN-konvensjonen for rettighetene til personer med 

nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter Norge til å treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre funksjonshemmede beskyttelse i risikosituasjoner og humanitære kriser.  

Grunnleggende menneskerettigheter må ivaretas også i krisetid. 

 

Dette har langt ifra vært tilfelle for mange funksjonshemmede og kronisk syke så 

langt i koronakrisen. Manglende helsetilbud, sviktende spesialpedagogisk oppfølging 

i skolen, og massivt bortfall av kommunale tjenester har rammet unge med 

funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom hardt. 

 

Unge funksjonshemmede er dypt bekymret for at koronakrisen vil føre til større frafall 

i skolen, lavere arbeidsdeltakelse, og et varig utenforskap blant unge med 

funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Derfor trengs det kraftfulle tiltak. Vi ber 

komiteen sørge for at det reviderte budsjettet i større grad ivaretar rettighetene til en 

gruppe som ofte er blant dem som rammes hardest i nasjonale kriser. 

 

Kommunesektorens rammer må økes 
Unge funksjonshemmede er svært bekymret for at regjeringen ikke gjør mer for å 

dekke kommunesektorens økte utgifter og inntektsbortfall i forbindelse med 

koronakrisen. KS har varslet et samlet underskudd på mellom 18 og 27 milliarder 

kroner for kommunene og fylkeskommunene. Dette må adresseres nå. 
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Vi frykter at dersom ikke kommunenes og fylkeskommunenes rammetilskudd økes, 

vil kommunesektoren bli tvunget til å kutte i kritiske tjenester. Det kommer i så fall til 

å særlig ramme ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, som er 

særlig avhengig av velfungerende kommunale tjenester. Dette har vi allerede fått 

dokumentert i den første statusrapporten fra koordineringsgruppen for sårbare barn 

og unges tjenestetilbud i Covid-19 pandemien. 

 

En svekket kommuneøkonomi vil føre til at funksjonshemmede og kronisk syke over 

hele landet mister kritiske helse- og omsorgstjenester, assistansetilbud og 

spesialpedagogisk oppfølging i skolen. Det vil få dramatiske konsekvenser for den 

enkelte. Vi håper innstendig komiteen lytter til beregningene og tilbakemeldingene fra 

KS, og styrker kommunesektorens rammer. 

 

Unge funksjonshemmede ber komiteen øke rammetilskuddet til kommunene 

og fylkeskommunene betydelig, slik at kommunesektoren ikke blir tvunget til å 

kutte i kritiske tjenester. 

 

Tiltakspakke til sårbare barn og unge 
Det er positivt at regjeringen kommer med en egen tiltakspakke rettet mot sårbare 

barn og unge. De foreslåtte 400 millioner kronene er likevel langt ifra tilstrekkelig for 

å dekke kommunenes underskudd. Samtidig dekker betegnelsen «sårbare barn og 

unge» mange ulike grupper med svært ulike behov, og unge med 

funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom forsvinner i tiltakene. Vi viser til vårt brev 

med konkrete forslag til tiltak for elever med tilretteleggingsbehov sendt til partiene 

på Stortinget 4. mai fra Unge funksjonshemmede og fem andre organisasjoner. Vi 

håper komiteen vil ta våre forslag inn i tiltakspakken. 

 

Som del av den foreslåtte tiltakspakken foreslås det å sette av 170 millioner kroner 

under kap. 226, post 21 til en tilskuddsordning for kommunene, fylkeskommunene og 

friskolene for å ta igjen tapt progresjon i skolen i forbindelse med koronautbruddet. 

Det er gledelig å se at elever som mottar spesialundervisning skal særlig vurderes. 

Samtidig er vi bekymret for at det er den enkelte skole som skal vurdere hvem som 

anses som sårbare. Dette kan føre til store kommunale forskjeller. 

 

Unge funksjonshemmede mener også tiltakspakken bør inkludere øremerkede midler 

til å starte arbeidet med å universelt utforme norske skoler. Et slikt tiltak er en gyllen 

mulighet til både å få fart på økonomien, og samtidig bidra til at flere elever kan gå på 

sin nærskole og fullføre skolegangen. En utredning fra Oslo Economics viser at 

https://www.fo.no/getfile.php/1328809-1588758439/Filer/Korona/Tiltakspakke%20for%20elever%20med%20tilretteleggingsbehov%281%29.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1328809-1588758439/Filer/Korona/Tiltakspakke%20for%20elever%20med%20tilretteleggingsbehov%281%29.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1328809-1588758439/Filer/Korona/Tiltakspakke%20for%20elever%20med%20tilretteleggingsbehov%281%29.pdf
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tiltaket vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette vil derfor være et godt 

motkonjunkturtiltak, og en god og nødvendig investering for fremtiden i krisetid. 

 

Unge funksjonshemmede ber komiteen: 

• Øke rammene for tiltakspakken til sårbare barn og unge, og få på plass 

mer konkrete tiltak for å styrke opplæringsretten til elever med 

tilretteleggingsbehov. Midlene må øremerkes. 

• Bevilge 200 millioner kroner i øremerkede stimuleringsmidler for å 

igangsette universell utforming av landets grunnskoler. 

 

Tydeligere tiltak mot utenforskap 
Det er positivt at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NAV med 700 millioner 

kroner over kap. 605, post 01. I tillegg gjøres det omprioriteringer i NAVs oppgaver. 

Vi er likevel skuffet over at arbeidsinkludering ikke er omtalt i regjeringens 

budsjettforslag. Unge funksjonshemmede er bekymret for at koronautbruddet 

kommer til å skyve dem som allerede står utenfor enda lengre bort fra arbeidslivet. 

Ungdom med funksjonsnedsettelser utenfor arbeidslivet opplever nå at oppfølgingen 

fra NAV forsvinner, og at arbeidsgivere gjør svært få nyansettelser. 

 

Det må på plass tydeligere tiltak for å unngå at det oppstår et varig utenforskap blant 

ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Inkluderingsdugnaden og 

ungdomsinnsatsen kan ikke settes på vent i krisetid. NAV må prioritere arbeidsrettet 

oppfølging av ungdom og funksjonshemmede, som er særlig utsatt for å havne 

utenfor i krisetid.  

 

Det er også skuffende at regjeringen ikke satser mer på arbeidsmarkedstiltak i en tid 

når behovene for tiltak er større enn noen gang. Selv med dagens arbeidsmarked og 

smitteverntiltak bør det være mulig å gi flere muligheten til å prøve seg i arbeidslivet. 

 

Unge funksjonshemmede ber komiteen: 

• Kap. 605, post 01: Presisere at arbeidsrettet oppfølging av målgruppene i 

inkluderingsdugnaden og ungdomsinnsatsen skal være en særlig 

prioritert oppgave i NAV i koronakrisen 

• Kap. 634, post 76: Øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak, slik at flere 

får prøve seg i arbeidslivet 

 
Med vennlig hilsen, 
Leif-Ove Hansen 
Generalsekretær i Unge funksjonshemmede 
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