
 

Merknad til statsbudsjettet 2017 

Til Arbeid og sosialkomiteen på Stortinget 

Fra CP-foreningen           Oslo, 11.oktober 2016 

 

Regjeringens satsninger og hovedprioriteringer 

- Kommentarer til målsetningen om å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid. 

* Uten å ville sette ulike grupper opp mot hverandre, etterlyser CP-foreningen en satsning 

på de som har nedsatt funksjonsevne. Selv i tider med høy arbeidsledighet forventer vi tiltak, 

da det er alt for mange med funksjonsnedsettelser(85.000) som i dag står utenfor 

arbeidslivet.  

* Det er bra at Jobbstrategien for personer nedsatt funksjonsevne blir videreført. Vi håper at 

arbeids- og sosialkomiteen vil ha fokus på at målsetningene i denne strategien blir fulgt opp. 

* Vi synes også det er positivt at budsjettinnstillingen retter oppmerksomheten mot IA-

avtalens delmål 2. I tillegg til en god tiltaks- og arbeidsmarkedspolitikk er det også viktig å ha 

fokus på «innrettingen i selve arbeidslivet». For å inkludere flere inn i arbeidslivet trenger vi 

blant annet flere stillinger/arbeidsplasser som er tilpasset personer med ulike 

funksjonsnedsettelser (også deltidsstillinger).  

 

Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 

CP-foreningen er fornøyd med at NAV (jf. Meld. St 33) skal bli mer bruker- og arbeidsrettet.  

Det er helt avgjørende at den enkelte bruker hos NAV får en raskere og tettere oppfølging 

enn det som er tilfelle i dag. I følge meldingen ligger det også an til at NAV skal øke 

oppfølgingsinnsatsen i egen regi for å komme tettere på arbeidsmarkedet, arbeidsgivere osv. 

For å styrke NAV sitt oppfølgingsarbeid, foreslår regjeringen å omdisponere 100 millioner. 

Samtidig innføres det et administrasjons- og effektiviseringskutt.  

- CP-foreningen er bekymret over at ressursene og bevilgningene ikke er tilstrekkelig for å 

kunne løse de nye oppgavene, og ber derfor komiteen vurdere om finansieringsgrunnlaget er 

godt nok. 

 

Programkategori 09.30 Arbeidsmarkedstiltak 

 Det er bra at tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne videreføres og at 

regjeringen foreslår å øke antall tiltaksplasser.   

 

 



Lønnstilskudd 

Vi savner en mer eksplisitt satsning på lønnstilskudd, en ordning som har vist seg å være 

effektiv for å få flere inn i arbeidslivet (og å beholde for arbeidstilknytningen).  

For vår gruppe, som har en kronisk diagnose, er det den varige lønnstilskuddsordningen som 

har størst betydning.  

- CP-foreningen ber komiteen vurdere å øke rammebevilgningene til ordningen med varige 

lønnstilskudd. 

 

Ordinært arbeidsliv vs. skjermet virksomhet 

Selv om vi er enig i mange av tiltakene i retning av ordinært arbeidsliv, er vi bekymret for at 

satsningen kan gå på bekostning av de som i dag har varig tilrettelagte arbeidsplasser 

(mange av dem i skjermet virksomhet). Til tross for dagens ventelister, foreslår regjeringen 

en svak nedgang i antall plasser (fra 9650 tiltaksplasser til 9400 tiltaksplasser). 

- CP-foreningen ber komiteen vurdere å øke antall VTA-Plasser og på sikt se mer på innholdet 

i ordningen (hva slags oppgaver som tilbys, i hvilken grad de er tilpasset ulike 

funksjonsnedsettelser) 

 

Kap. 634, post 79 Funksjonsassistentordningen 

Det er bra at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til funksjonsassistentordningen i 

arbeidslivet med 15.millioner kroner. Vi er fornøyde med at flere med fysiske 

funksjonsnedsettelser kommer inn under ordningen. 

Likevel, ber vi komiteen vurdere å utvide ordningen ved å også inkludere personer med 

kognitive utfordringer. Også personer med kognitive utfordringer sliter i arbeidslivet, men 

disse vanskene er ikke alltid like synlige. Ved å få innvilget assistanse til for eksempel enkle 

organiserings- og sorteringsoppgaver på arbeidsplassen, kan det for den enkelte ha stor 

betydning for muligheten til å kunne komme seg i arbeid eller for å kunne beholde 

arbeidstilknytningen sin lengst mulig.  

- CP-foreningen ber komiteen å vurdere å utvide funksjonsassistentordningen til å også 

omfatte personer med kognitive funksjonsnedsettelse. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Post 74, tilskudd til bil 
Fra og med 2015 ble ordningen med tilskudd til gruppe 1 bil innskrenket til å bare gjelde de 
som har behov for bil i forbindelse med arbeid og utdanning. Denne ordningen ekskluderer 
mange som er avhengig av bil for å kunne utføre dagligdagse gjøremål og hindre at man får 
en isolert tilværelse.  
- CP-foreningen ber komiteen å utvide ordningen med tilskudd til gruppe-1 bil. 

 



Kap 2650 post 72 Pleiepenger 

CP-foreningen ber komiteen: 
– Støtte forslaget om å utvide retten for foreldre til å få pleiepenger for å ha tilsyn med og 
pleie barn med alvorlig funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom 

Bevilgningen som er foreslått skal gi utvidet rett til pleiepenger for foreldre i krevende 
omsorgssituasjoner, slik at også forelde til barn som har varig sykdom og 
funksjonsnedsettelse og som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie kan innvilges pleiepenger.  

Når det gjelder utforming av regelverket, vil CP-foreningen være opptatt av følgende 
punkter, som vi også har meldt i høring tidligere:  

– Sikre at regelverket som angir varighet på ytelsen gir mulighet for unntak i tilfeller der 
familien har et barn med progredierende og alvorlig funksjonsnedsettelse. 

– Sikre at ordningen kan gjelde til barnet er fylt 20 i tilfeller hvor barn med 
utviklingshemming eller alvorlig sykdom blir boende hjemme 

– Sikre at beregningen av pleiepenger beholdes slik ordningen er i dag 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BLD – kap 872, post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 

CP-foreningen ber komiteen: 
– Styrke tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner, ved at det som et minimum settes 
av øremerkede midler til utviklingsprosjekter innen likemannsarbeid uten at det tas av 
rammen for driftstilskudd.  

– Sikre at tilskuddet til sommertilbud for voksne med cerebral parese som har ekstra store  
hjelpebehov videreføres med minst 1 mill. kroner 
 
– Sikre at tilskuddet til sommerleir for ungdom inntil 25 år med ekstra store hjelpebehov kan 
videreføres  

– Sikre at tilskuddet til sommerleir for barn med ekstra store hjelpebehov kan videreføres 

Det framgår av proposisjonen at den nye tilskuddsordningen som er foreslått, Fritidstiltak for 
personer med nedsatt funksjonsevne, skal gå til personer med nedsatt funksjonsevne under 
18 år.  

CP-foreningen er av naturlige grunner en av de største aktørene på dette feltet, og 
tilskuddsordningen er helt avgjørende for å opprettholde tilbudet. CP-foreningen ber derfor 
komiteen om å presisere at tilskuddsordningen fortsatt skal kunne nyttes til leir og 
sommeropphold uten at det settes en grense på 18 år for de som kan delta.   


